
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla wolontariuszy i wolontariuszek Stowarzyszenia
Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą

w Warszawie, ul. Ursynowska 22 lok. 2, 02-605 Warszawa, KRS: 0000181348.

Kontakt z administratorem

Możesz się z nami skontaktować osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, korespondencyjnie na ww. adres,

telefonicznie pod numerem +48 22 844 73 55 lub pisząc e-mail na adres: biuro@siecobywatelska.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

− zawarcia i wykonania umowy wolontariackiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

− rozliczeń, wystawiania zaświadczeń, ubezpieczenia od NNW – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli

w celu wykonania obowiązków prawnych nakładanych na Stowarzyszenie przez powszechnie

obowiązujące przepisy prawa,

− ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie

naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w okresie trwania umowy wolontariackiej, a następnie przez

okres przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy, nie dłużej niż przez 6 lat.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe przekazujemy dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych, np.

obsługę IT, obsługę księgową, obsługę newslettera. Podmioty te działają na podstawie zawartych z nami umów

powierzenia przetwarzania danych i zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Twoje dane mogą być przekazywane przez nas do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

a konkretnie do Stanów Zjednoczonych. W swojej pracy korzystamy bowiem z narzędzi pakietu G-Suite

dostarczanego przez Google LLC. Google LLC przetwarza dane w oparciu o standardowe klauzule ochrony

danych przyjęte przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych

osobowych przez Google LLC znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-US.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do dostępu do treści swoich

danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych

(„bycia zapomnianym”), prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Nie każde z ww. uprawnień będzie przysługiwało Ci w każdym przypadku. Aby skorzystać z powyższych praw,

skontaktuj się z nami.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl-US


Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, to niezależnie od ww.

praw, masz prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Poza powyższymi prawami masz też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy wolontariackiej.


