
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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), znane bardziej jako RODO przyjmuję do wiadomośći, że:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „W Labiryncie" przetwarza dane osobowe osób kandydatów i 
członków Stowarzyszenia.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych 
"W Labiryncie" 41-500 Chorzów, ul. Szybowa 8/13. NIP 6372741564, REGON 361549060,
KRS 0000558894.

2. Z administratorem można się skontaktować: pisemnie na adres:  "W Labiryncie" 41-500 Chorzów, ul. 
Szybowa 8/13 lub mailowo na adres biuro@wlabiryncie.org.

3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) będą przetwarzane w celach kontaktowych i 
realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli z 
jakiegoś powodu nie poda  Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli skontaktować się 
z Panią/Panem i niebędzie możliwe wpisane Pani/Pana w poczet członków naszego Stowarzyszenia. Jeżeli 
wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze 
względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest 
dobrowolne.

5. Cel przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-zawarcia i wykonanie umów na podstawie art. 6 ust 1 lit b.  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
-do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 
1 lit b.  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
-wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit c.  Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych
-wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 
ust 1 lit f. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
(i) dla celu marketingu produktów własnych Administratora
(ii) w celu dochodzenia roszczeń
(iii) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje 
raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,

6. Dokładamy starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 
oraz kontrolujemy nasze metody przetwarzania danych osobowych. Dostępu do danych udzielamy jedynie 
tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach 
podanych w statucie Stowarzyszenia oraz wymaganych przez prawo.

7. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO), tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, prawo do 
bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Powyższe prawa realizujemy bezzwłocznie w 
nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych. 
Ma Pani/Pan prawo złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy 
przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub 
dokumentów je zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia 
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

...................................................... ..........................................................
Data, Miejscowość Podpis
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