Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK z siedzibą w Warszawie, ul.
Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180286, o numerze NIP:
5262759065,
jako administrator danych osobowych informuje, iż:















podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia działalności placówek
edukacyjnych Stowarzyszenia STERNIK i wynika m.in. z prawa oświatowego oraz innych
przepisów sektorowych;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie STERNIK upoważnionym
pracownikom, podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i będą chronione za pomocą
standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią
odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów
Budynek administracji – I piętro, sekretariat biura
Adres email: iodo@sternik.edu.pl
Numer telefonu: +48 22 515 11 60
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu
edukacyjnego dzieci w placówkach Stowarzyszeniu STERNIK oraz do rozliczenia
finansowego związanego z edukacją dzieci, a także okres pracy pracowników stosownie do
przepisów archiwizacyjnych oraz innych przepisów prawa w tym prawa pracy;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
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