OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
realizowany w przypadku zbierania danych od osób, które partycypują w wydarzeniach
i projektach Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administrator przetwarza
Państwa dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „VENAE ARTIS”
z siedzibą w Łodzi, przy al. Wyszyńskiego 86, KRS 0000159204
Inspektor danych osobowych: Mariusz RAJSKI tel. 505-200-221; e-mail: odomulti@gmail.com
Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, zwane dalej Stowarzyszeniem, za zgodą osób, których
dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich
bezpieczeństwo. Stowarzyszenie może przetwarzać dane osobowe uczestników, partnerów i gości
wydarzeń oraz działań projektowych tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi
wydarzenia lub projektu, kontaktu z uczestnikami, partnerami i gośćmi. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane do czasu zrealizowania programu wydarzenia lub zakończenia działań
projektowych oraz wynikających z nich obowiązków Stowarzyszenia względem uczestników,
partnerów i gości.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na
polecenie Administratora;
2. dostawcom usług technicznych i służących do realizacji transakcji, umożliwiających
Administratorowi spełnienie obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie
(w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie uczestnikowi, partnerowi
i gościowi wydarzenia lub projektu, jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji praw
wynikających z przetwarzania danych, można uzyskać wysyłając e-mail na adres:
gabinetfilmowy@op.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi
i realizacji programu wydarzenia lub projektu, nawiązania kontaktu. Odmowa podania danych
osobowych uniemożliwi nam powyższe działania.
Dane osobowe uczestników, partnerów i gości imprezy lub projektu
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
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