
Informacja o RODO 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. 
(RODO): 

1) administratorem i odbiorcą przekazanych Pana/i danych osobowych jest Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej 
z siedzibą w Poznaniu zwana dalej Administratorem, 

2) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji jego działalności statutowej wynikającej ze 
statutu i przepisów prawa regulujących działalność Administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, 

3) przekazane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom tylko w przypadkach wynikających  z obowiązujących 
Administratora przepisów prawa, ale nie będą wykorzystywane w celach marketingowych,  

4) dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do chwili wykreślenia z rejestru członków/ członkiń wynikającego 
z Pan/i pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Administratora lub utraty członkostwa, co reguluje w swoich zapisach 
obowiązujący statut Administratora. Posiada Pan/i prawo do:  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 
danych oraz wniesienia sprzeciwu. Wnosząc jednak o ograniczenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie rezygnuje 
Pan/i z członkostwa.  

5) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej zwana dalej: 
Administratorem, z siedzibą 61-545 Poznań ul. 28 Czerwca 1956R. nr 135/147.  Z Administratorem można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 61-545 Poznań ul. 28 Czerwca 1956R. nr 135/147 lub drogą mailową: 
pandapoland.org@gmail.com. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
adresem mailowym:  iodo.pandapoland.org@gmail.com 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), 
tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prawidłowej działalności Administratora regulowanej stosownymi 
przepisami prawa. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.                                                                                                                                                                                             
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.     

                                                                

                                                                                                                                    AKCEPTUJĘ   (czytelny podpis/data) 

 

                                                                                                             --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Podstawa prawna: art. 4 pkt 11, art. 7ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.                                                                                                                    
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