Ochrona i przetwarzanie danych
osobowych
Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez OGÓLNOPOLSKIE
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

Jesteśmy administratorem
Twoich danych
osobowych

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŚWIEC I
ZNICZY z siedzibą przy ul.ŻAGAŃSKA 27, 68-120 IŁOWA , wpisane
do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez SĄD REJONOWY W
ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod nr
KRS: 0000004867
NIP: 879-22-75-141
REGON: 871546492

Nasze dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować:
telefonicznie, pod numerem: 68 363 89 03
pod adresem e-mail: stowarzyszenie@ospsiz.pl
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

OSPiZ
ul. Żagańska 27
68-120 Iłowa

Cele i podstawy
przetwarzania oraz nasze
prawnie uzasadnione
interesy

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-odpowiedzi na Twoją wiadomość– podstawą prawną
przetwarzania jest Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
-W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z Twoja wiadomością lub z
przetwarzaniem Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
-w przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowych zgody/zgód dane osobowe będą przetwarzane również w celu:
wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały
przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni
dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Kto może otrzymać Twoje
dane osobowe

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
-Upoważnieni pracownicy

Przekazywanie danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy

W przypadku zlecenia wykonania usług podmiotom mającym
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Twoje dane
zostaną przekazane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo będziemy
przechowywać Twoje dane

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do
udzielenia odpowiedzi, realizacji celów marketingu i zawarcia
umowy (jeżeli Twoja zgoda została wyrażona) bądź do momentu
wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.

Twoje prawa

Masz prawo:
-dostępu do treści swoich danych (otrzymania ich kopii), oraz ich:
 sprostowania
 usunięcia
-wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu prosimy o
kontakt z nami.

Informacja o wymogu lub
dobrowolności podania
danych oraz
konsekwencjach
ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość lub zawarcia umowy.
Nie rodzi żadnych konsekwencji:
 Niepodanie danych osobowych
 nieudzielenie zgody na przetwarzanie Twoich
danych
 wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych

