Klauzula informacyjna
zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (RODO)
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Jasielskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorców z siedzibą w Jaśle przy ul. Kadyiego 12, tel.: 13 446 21 52, e-mail:
biuro@jsp.org.pl; Inspektorem ochrony danych jest Paweł Gierut tel. 13 446 21 52
email: IOD@jsp.org.pl
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z członkostwa w Stowarzyszeniu (podstawa art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Podanie tych
danych jest konieczne w celu realizacji statusu członka Stowarzyszenia.
3) Dane osobowe członków Stowarzyszenia przetwarzanie będą przez czas trwania
członkostwa, zaś po jego ustaniu usuwane będą w nieprzekraczalnym terminie 14
dni, chyba że niezbędny będzie dłużysz okres przetwarzania wynikający z sytuacji
wyjątkowych jak np. dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa.
4) Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem
Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom
świadczącym usługi z zakresu bhp, usługi wsparcia IT, firmom transportowym i
kurierskim w przypadku zamówienia przez klienta transportu lub przesyłki
kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego.
5) Dane osobowe nie
międzynarodowej.
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6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiadanie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy
RODO;
8) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

