
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  „Cała  Naprzód”  z  siedzibą  w  Gliwicach
(zwane  dalej  „Administratorem”  lub  „Stowarzyszeniem”),  adres:  ul.  Kościuszki  35,  44-100  Gliwice,  telefon
502 320 658, e-mail: kontakt@calanaprzod.org

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) przeprowadzenia rekrutacji na wolontariat – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
b) zawarcia umowy oraz realizacji wolontariatu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
c) obowiązku prawnego Administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
d) w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach

wskazanych w treści zgód,
e) w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia

roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw.
prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

a) pracownikom,  współpracownikom,  członkom,  wolontariuszom  i  koordynatorom  wolontariatu
w Stowarzyszeniu,  posiadającym  upoważnienie  do  przetwarzania  danych  osobowych  wolontariuszy
w związku z wykonywaniem obowiązków,

b) dostawcom  usług  technicznych  i  organizacyjnych  dla  Stowarzyszenia  (w  szczególności  dostawcom
i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),

c) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit.
f) RODO
Stowarzyszenie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim
Obszarem  Gospodarczym  (kraje  Unii  Europejskiej  oraz  Islandia,  Norwegia  i  Liechtenstein)  i  organizacji
międzynarodowych.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO
W  przypadku  negatywnego  rozpatrzenia  Pani/Pana  podania  o  przyjęcie  na  wolontariat,  Pani/Pana  podanie
zostanie  zniszczone  po  upływie  trzech  miesięcy  od  negatywnego  rozpatrzenia.  W  przypadku  przyjęcia  na
wolontariat Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe do czasu wykonania umowy, a także
po jej  zakończeniu  w celach związanych z  dochodzeniem roszczeń w związku z  wykonywaniem umowy lub
wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c)  RODO
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,  prawie  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania oraz  prawie  do  przenoszenia  danych.
W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do
wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d)  RODO
Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e)  RODO
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  udziału  w  procesie
rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia
może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f)  RODO
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do proflowania.


