Załącznik nr 2 do Regulaminu wolontariatu podczas Biegu po Oddech – Klauzula informacyjna dla wolontariusza

KLAUZULA INFORMACYJNA - Wolontariusz
Zgodnie z art. 13 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), informuję iż:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z
siedzibą przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój
2. z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować
się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby Towarzystwa;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: lekarz medycyny pracy, ubezpieczyciel - osoby
objęte polisą ubezpieczeniową, zewnętrzna ﬁrma ochrony, podmioty ﬁnansujące i kontrolujące oraz inne
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jest
warunkiem zawarcia porozumienia o wolontariat,
9. podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości podjęcia
współpracy jako wolontariusz.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
adres: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby Towarzystwa;

