Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby funkcjonowania Klubu
Absolwenta będącego częścią Stowarzyszenia Absolwentów i Pracowników Akademii
Pomorskiej w Słupsku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów
i Pracowników AP z siedzibą w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nabycia i korzystania z praw członka
Stowarzyszenia/Klubu Absolwenta, na podstawie art. 6 ust 1 pkt e) i/lub f) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Stowarzyszenie osoby
realizujące czynności związane z działalnością statutową Stowarzyszenia/Klubu Absolwenta.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego
typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego
w Stowarzyszeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przyjęcia
w poczet członków Stowarzyszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
odmowa przyjęcia.
10. W zakresie, w jakim podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem..
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
RODO.

