Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych członków
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi osób zapisanych do Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (określane jako "RODO", "ORODO", lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), niniejszym informujemy, iż:
1.

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku; 80-850
Gdańsk, ul. Rajska 6, pok. 325.
b) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, 00-050 Warszawa ul.
Świętokrzyska 14, którego Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Lewandowski (iod@sep.com.pl, tel. 504 899 889)

2.

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach statutowych w związku z działalnością stowarzyszenia zawartą w Statucie
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

3.

Podanie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej SEP jest niezbędne w celu pozytywnego zaopiniowania przez Zarząd SEP
Oddział Gdańsk i przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

4.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.

a) Dane osobowe przez Administratora i Współadministratora będą przetrzymywane przez cały okres członkostwa i/lub 1 roku licząc od daty
złożenia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Po tym czasie deklaracja członkowska w formie papierowej zostaje
komisyjnie zniszczona jak również usunięta z komputerowej bazy danych.
b) Administrator oraz Współadministrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów,
jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6.

Przysługuje Państwu prawo do :
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe),
f) wycofania zgody.

7.

Zastosowanie pkt. 6 podpkt. c), d) i f) jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

8.

Czynności wymienionych w pkt. 6 można dokonać korespondencyjnie poprzez: 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6, Stowarzyszenie Elektryków
Polskich Oddział Gdańsk lub wiadomość elektroniczną wysłaną na adres sep@sep.gda.pl

9.

Do przetwarzania Państwa danych będzie upoważnione jedynie Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk oraz Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, przy czym zaznacza się, że dane nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania na ich prośbę
(w toku postępowania administracyjnego/karnego/wyjaśniającego).

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych
osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
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