Załącznik do umowy wolontariatu
Klauzula informacyjna
Szanowna Pani/Szanowny Panie
W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych na mocy art. 13
i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Mariusz Olszewski prowadzącym działalność gospodarczą
pod firmą „Marol” Mariusz Olszewski, ul. Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki, NIP 8441132864, REGON
200628152, zwany dalej „Operatorem Schroniska”;
2) Pani/Pana dane osobowe Operator Schroniska uzyskał w związku z realizacją zawartej z Panią/Panem
umowy wolontariatu;
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia
i realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2 - niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości
zawarcia umowy;
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operatora Schroniska jest:
- art. 6 ust. 1 lit. b, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy, o której mowa w pkt. 2,
- art. 6 ust. 1 lit. c, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, numer i seria
dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Operatora Schroniska innym odbiorcom,
zwłaszcza podwykonawcom i dostawcom Operatora Schroniska, tylko w związku z realizacją umowy,
o której mowa w pkt. 2, oraz jeżeli przepisy prawa będą tego wymagały;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO tylko zgodnie
z wymaganiami określonymi w RODO;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym umowa, o której mowa w pkt. 2, zostanie zrealizowana, chyba
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa
lub będzie to miało związek z koniecznością ochrony prawnie uzasadnionych interesów Operatora
Schroniska poprzez ustalenie istnienia i dochodzenie roszczeń, a także obrony przed roszczeniami;
9) Operator Schroniska zapewnia, że Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko osobom, które
posiadają niezbędną wiedzę o zasadach przetwarzania tych danych i zobowiązanym do zachowania ich
poufności, jak również, że wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, który odpowiada ustalonym ryzykom;
10) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
11) Operator Schroniska nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w Pani/Pana sprawie, a także nie będzie profilować danych osobowych;
12) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora
Schroniska do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
13) osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mogą kontaktować się listownie pod adresem:
ul. Sianożęć 3A, 16-400 Suwałki, w celu zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem
ich danych.
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