Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:


Administratorem Pani/Pana danych przekazywanych w związku z konferencjami,
seminariami,

szkoleniami

i

innymi

spotkaniami

organizowanymi

przez

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów jest Stowarzyszenie Forum
Recyklingu Samochodów, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP:
5222479885, KRS: tel. 48 22 87 40 114, e –mail: sekretariat.fors.pl,


Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji
projektów, o której mowa wyżej, w tym do zawierania umowy, jej wykonania i
rozliczenia, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy - art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; dane będą przetwarzane ponadto dla celów
wynikających

z

prawnie

uzasadnionych

interesów

realizowanych

przez

Administratora lub przez osobę trzecią– art. 6 ust. 1 lit. f RODO,


Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być Urząd Skarbowy, Bank, Sądy, komornicy,
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Misiejuk przy ul. Warszawskiej 9 lok. 1 A,
15-062 Białystok, hotele, w których organizowane mogą być w/w projekty.
Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro
rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz
tylko zgodnie z poleceniami,



Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po upływie
terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa ewentualnie przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po
roku, w którym wystawiono dokument księgowy,



Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów pozyskuje dane z publicznych
rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS,



Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w
przepisach RODO,



przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,



Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy
prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i
prawidłowe jej wykonanie,



Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obejmuje również wyrażenie zgody
na przetwarzanie tych danych oraz na publikację wizerunku w materiałach
Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (w skrócie FORS) na stronie
internetowej FORS tj. www.fors.pl, materiałach reklamowych, i FORS itp.



Podpisując listę obecności na projektach organizowanych przez FORS, o których
mowa wyżej, potwierdza Pan/Pani zapoznanie się z niniejszą klauzulą
informacyjną.

