
Od  25  maja  2018  roku  obowiązuje  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych

Cmentarzy „Koimeterion”, ul. Grottgera 11/5, 60-758 Poznań.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - koimeterion2017@gmail.com.

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a)  realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie,

b)  wykonywanie  zadań wynikających  z  regulaminu  Stowarzyszenia  Rewitalizacji  Zabytkowych

Cmentarzy „Koimeterion”, w szczególności:

-  działania  na  rzecz  ochrony  i  rewaloryzacji  obiektów  znajdujących  się  na  terenie  dawnego

cmentarza (m.in. poprzez organizowanie zbiórek publicznych, angażujących wolontariuszy);

-  organizowanie wykładów,  warsztatów,  konferencji oraz innych wydarzeń, które ukierunkowane

będą na edukację i popularyzację tematyki, którą zajmuje się Stowarzyszenie;

-  angażowanie lokalnej społeczności w akcje porządkowe;

- współpraca ze środowiskiem akademickim w zakresie naukowego opracowywania dokumentacji

zabytkowych cmentarzy i działań zorientowanych na edukację;

- prowadzenie strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym w celu promowania

działań Stowarzyszenia oraz popularyzacji wiedzy na tematy związane z jego działalnością.

c) realizacja umów 

d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą: 

a)  podmioty  świadczące  usługi  na  rzecz  Administratora  tj.  podmioty,  które  w  imieniu

Administratora przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej  z Administratorem

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

b) podmioty uprawnione przepisami prawa, 

c) podmioty upoważnione przez Panią/Pana,
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e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. Zakład

Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. 

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

powszechnie obowiązującego prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych

odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.  6 ust.  1 pkt a

RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to

nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej

cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której

dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma  charakter

dobrowolny,  ale  nie  podanie  danych  może  skutkować  brakiem  możliwości  zawarcia  umowy.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


