1. Адміністратором персональних даних, наданих у формі, є Організація «Для Землі», Братник 5, 21-132
Камьонка
2. Ми оброблятимемо персональні дані з метою допомоги біженцям з України, котрі приїхали до Польщі
після 24.02.2022 року.
3. Персональні дані оброблятимуться на підставі законних інтересів Асоціації, що є здійсненням статутної
діяльності Асоціації (ст. 6 (1) (f) GDPR).
4. Крім того, персональні дані можуть оброблятися для цілей звітності та документації, а також з метою
захисту та переслідування будь-яких претензій Адміністратора, що також є законним інтересом
Адміністратора (стаття 6 (1) (f) GDPR).
5. Надання даних є добровільним, але необхідним для співпраці. Ненадання даних призведе до
неможливості співпраці.
6. Персональні дані можуть передаватися іншим організаціям, які співпрацюють з Асоціацією, в обсязі та з
метою, для якої ці організації підтримують нас.
7. Ваші персональні дані не будуть передані в інші країни за межами Європейського Союзу (третя країна).
8. Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом 5 років.
9. Ви маєте право вимагати доступу до ваших персональних даних, виправлення, видалення, обмеження
обробки та передачі даних на принципах, що випливають із ст. 20 GDPR.
10. Ви маєте право заперечити з причин, пов'язаних з його конкретною ситуацією, проти обробки даних
для цілей законних інтересів Асоціації.
11. Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних (вул. Stawki 2, 00-193
Варшава).
--1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Bratnik 5, 21132 Kamionka
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po
24.02.2022 roku.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, którym jest
realizacja działań statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
4. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach sprawozdawczych i dokumentacyjnych oraz w celu
obrony i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń, co również stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia współpracy. Brak podania danych będzie
wiązał się z niemożliwością podjęcia współpracy.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie i
w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów poza Unią Europejską (państwa trzeciego).
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych na zasadach wynikających z art. 20 RODO.
10. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania
danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia.
11. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

