Szanowni Paostwo
- PODOPIECZNI, RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA,UCZESTNICY WYDARZEO
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, ABSOLWENCI RÓŻNYCH FORM WSPARCIA

W związku z przetwarzaniem Paostwa wizerunku oraz
wizerunku dzieci informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością „Przystao” im. Jana Pawła II w Tymbarku realizujące zadania
własne oraz w ramach własnej struktury prowadzące Ośrodek Rehabilitacyjny,
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Pod Skrzydłami” oraz
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Szansa”.
2. Dane adresowe i kontaktowe Administratora: 34-650 Tymbark 495 tel: 18 3325972.
668044672, 606508621, e - mail: rehtymbark@onet.pl
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel.Naszym
głównym celem przetwarzaniajest promocja Stowarzyszenia.
4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy
Rozporządzenia znanego jako RODO1. W większości przypadków będziemy przetwarzad
dane osobowe (w tym wizerunki) Paostwa (waszych dzieci i podopiecznych)za Paostwa
zgodą. Dane będziemy przetwarzad również w celu realizacji naszego uprawnionego
interesu, którym jest promocja poprzez publikowanie wizerunków postronnych
uczestników naszych imprez na stronie internetowej i w mediach społecznościowych,
promocję darczyoców i sponsorów, promocję działalności charytatywnej.
5. Paostwa dane osobowe będą przetwarzad nasi pracownicy, którym wydamy
upoważnienia. Paostwa dane mogą też przetwarzad podmioty z nami współpracujące,
z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca
hostingu strony internetowej.
Dane
umieścimy
również
w
mediach
społecznościowych.
Jesteśmy
współadministratoremfunpage’a w serwisie Facebook, ponieważ decydujemy jakie
materiały tam udostępniad, w jakiej formie i na jak długo. W pozostałych aspektach
przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w szczególności aspektach
dotyczących bezpiczeostwa przechowywania danych) Administratorem jest Facebook.
Zachęcamy
do
zapoznania
się
z Polityką
Prywatności
Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
6. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy
danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że
przepływy danych serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może
przekazywad Paostwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach
umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
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Rozporządzenie 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)

7. Zebrane dane będą przechowywane na stronie internetowej przez okres funkcjonowania
tej strony (ok. 10 lat) Natomiast dane opublikowane w mediach przez okres
oddziaływania poszczególnych informacji medialnych. Dane w gablotach, kronice,
publikacjach pamiątkowych przez okres oddziaływania medium, a następnie w celach
archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.
8. Możecie Paostwo wnieśd do nas sprzeciw na przetwarzanie wizerunkuw interesie
publicznym.
9. W przypadku danych, co do których wymagana jest Paostwa zgoda, podanie tych danych
jest dobrowolne. Ich nie podanie nie stwarza negatywnych konsekwencji dla Paostwa.
W dowolnym momencie możecie Paostwo cofnąd zgodę na przetwarzanie danych,
pamiętając, że nie będzie miało to wpływu na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych
danych.
10. Umożliwiamy Paostwu dostęp do danych osobowych własnych i podopiecznego, zawsze
można je sprostowad. Mogą Paostwo żądad ograniczenia przetwarzania danych, jeśli
będziecie uważad, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Paostwo żądad usunięcia
danych, ale nie będziemy tego mogli zrobid wobec danych przetwarzanych przez nas na
podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnid lub też w interesie publicznym.
11. Przysługuje Paostwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Paostwo to zrobid, gdy uznacie, że
naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Paostwa i waszego podopiecznego, lub nie
zapewniamy właściwego bezpieczeostwa tych danych.
12. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę
danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia
techniczne).

