Klauzula informacyjna dla darczyńców Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: „RODO”) i przetwarzaniem przez
Administratora Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Wodna 1 A, 82-300
Elbląg, KRS: 0000015075, NIP: 578-10-74-408, REGON: 000811425 (dalej: „Administrator”),
2) Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, ponieważ
nie ma takiego obowiązku,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO,
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych, które zobowiązały się do zachowania poufności Państwa danych osobowych,
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy przepisów
prawa,
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,
7) Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych zabezpieczone jest w sposób fizyczny oraz z
wykorzystaniem zabezpieczeń systemów informatycznych o odpowiednich stopniach zabezpieczeń,
8) podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, mają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może uniemożliwić osiągnięcie celu przetwarzania danych
osobowych w związku z przekazaniem darowizny na rzecz Administratora,
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
10) Na wypadek uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, mają
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Ze wszelkich uprawnień wobec Administratora, mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem
mailowo na adres: etkelblag@interia.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt 1.
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