Szanowna Pani, Szanowny Panie,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych i uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym
“RODO”), Stowarzyszenie Plantatorów Truskawek z siedzibą w Jasieńcu (dalej zwanym
jako “Stowarzyszenie”), informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Stowarzyszenie.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku
aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych
przez Stowarzyszenie.
1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Plantatorów Truskawek
z siedzibą w Jasieńcu, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Grójcu pod numerem KRS: 0000427148, NIP: 797-205-13-36,
REGON: 146583570.
2. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail:
info@spt-truskawka.pl
3. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane będą przetwarzane:
a) w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych
przez Stowarzyszenie zarówno za Pani/Pana zgodą – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 a) RODO;
b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie
powszechnie obowiązującego prawa;
c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO;
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego
na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia
art. 6 ust. 1 f) RODO.
4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe ?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w celu wykonania umów
o świadczenie usług;
b) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, usługi prawne,
analityczne;
c) operatorzy pocztowi i kurierzy;
d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji
płatności;
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, organizacji
międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?
Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego,
organizacji międzynarodowej lub poza EOG.
6. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych
przez Stowarzyszenie.
7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje
wydana bez ludzkiej ingerencji.
Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także
na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy
tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Informujemy, że nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.
8. Jakie dane osobowe należy nam podać ?
Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest podanie nam:


imienia i nazwiska,



adresu zamieszkania,



nr telefonu,



adresu e-mail,



informacji o gospodarstwie (wyszczególnione w deklaracji członkowskiej).

9. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych
osobowych ?
Przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3. prawo do usunięcia danych.
4. ograniczenia przetwarzania danych.
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. prawo do przenoszenia danych.
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z tych praw może Pani/Pan skorzystać przesyłając wniosek na adres korespondencyjny
Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec
lub na adres poczty elektronicznej:
info@spt-truskawka.pl
10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich
nie podania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wpisania w szeregi
stowarzyszenia.
Konsekwencją
niepodania
danych
osobowych
wymaganych
przez Stowarzyszenie jest brak możliwości przynależności do Stowarzyszenia.

