INFORMACJA W ZAKRESIE
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ FUNDACJĘ ALLA POLACCA NOVA

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje 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 (popularnie zwane RODO).
Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie
Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z
wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

● KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (oraz danych osobowych Pani/Pańskiego dziecka) jest
Fundacja Alla Polacca Nova, ul. Moliera 5, 00-076 Warszawa.
Dane kontaktowe do Administratora: chor@allapolacca.pl
● NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ FUNDACJA ALLA POLACCA PRZETWARZA

DANE OSOBOWE?

Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest złożona przez Państwo deklaracja członkowska zawierająca akceptację Regulaminu Chóru Alla Polacca oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
● W JAKIM CELU FUNDACJA ALLA POLACCA NOVA PRZETWARZA DANE

OSOBOWE?
Fundacja Alla Polacca Nova przetwarza Państwa dane osobowe w celu związanym z uczestnictwem w
chórze Alla Polacca.
● KOMU FUNDACJA ALLA POLACCA NOVA PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową
Fundacji lub organizatorom imprez oraz koncertów, w których chór będzie brał udział.
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● CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIO-

NYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
● CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
● CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa w
chórze Alla Polacca. Konsekwencją niepodania przez Państwo danych osobowych będzie brak możliwości
współpracy z Administratorem danych.
● PRZEZ JAKI OKRES FUNDACJA ALLA POLACCA NOVA PRZETWARZA DANE?
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres uczestnictwa w chórze Alla Polacca, a po jego upływie
przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
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