Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, Towarzystwo Miłośników Historii i
Zabytków Krakowa informuje, że:
1. administratorem danych jest Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa z
siedzibą w Krakowie (kod 31–ؘ018) przy ul. św. Jana 12, tel. 12 421 27 83, e-mail:
biuro@tmhzk.krakow.pl;
2. dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do
realizacji zadań związanych z organizacją kursów dla młodzieży;
3. dane osobowe przetwarzane są przez Towarzystwo w celu realizacji zadań
dotyczących Kursów dla młodzieży w zakresie:
- prowadzenia działalności naukowej, informacyjnej i popularyzatorskiej;
- wysyłania zawiadomień,
- przeprowadzania analiz statystycznych,
- obsługi Pana/Pani próśb i wniosków,
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych
4. dane osobowe przetwarzane przez Towarzystwo w celach realizacji zadań
określonych powyżej:
- mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
upoważnionych do tego z mocy prawa,
- nie będą podlegały profilowaniu,
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania/usługi itp.;
6. w związku z przetwarzaniem przez Towarzystwo danych w celach wskazanych w pkt
3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych;
7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Towarzystwo ma prawo:
- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- do przenoszenia danych osobowych,
- do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO;
8. dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo przez okres niezbędny do
realizacji zadań określonych powyżej;
9. Towarzystwo przechowuje dane osobowe uczestników kursów przez cały czas ich
trwania oraz po ich zakończeniu, a także po złożeniu rezygnacji z uczestnictwa, w
celach statystycznych i archiwizacyjnych.
Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą klauzulą RODO
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