W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatywy Lokalne (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 2/73 05-250 Radzymin.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Juliusza Słowackiego 2/73 05-250 Radzymin lub drogą e-mailową pod adresem:
kontakt@lokalneinicjatywy.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: kontakt@lokalneinicjatywy.pl
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości.
3. Przetwarzanie odbywa się w celu
a) wystawienia faktury oraz płatności - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku
następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.
4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in.
skarbowym oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym do dostawców usług teleinformatycznych, dostawców programów księgowych.
7. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymagane, aby móc skorzystać z usług Administratora.
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

