KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja
2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Ochrony Przyrody Okręg we
Wrocławiu z siedzibą 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 4 e-mail: zo.wroclaw@lop.org.pl ;
tel./ 71 328-10-40.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością Ligi Ochrony
Przyrody Okręgu we Wrocławiu wynikającą z przepisów prawa.
4. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Ligi Ochrony Przyrody
Okręgu we Wrocławiu, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich
zostały zebrane oraz zgodnie z terminem archiwizacji wynikających z przepisów prawa.
7. W zakresie swoich danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do zażądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w
szczególnych przypadkach.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lidze
Ochrony Przyrody Okręgu we Wrocławiu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Kontakt z pracownikami biura Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Wrocławiu: e-mail:
zo.wroclaw@lop.org.pl ; tel./ 71 328-10-40.

