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inowrocfaw, dnia 25 maja 2018 「.

REGULAM漢N PRZETVVARZANiA DANYCH OSOBOWYCH

W Stowarzyszeniu Loka音na Grupa Dzia富ania lnowroc富aw

Od dnia 25 maja 2018 roku wesz]o w之ycie rozpo†Zadzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie och「ony os6b fizycznych

W ZWiazku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sp「awie swobodnego przep-ywu takich

danych (RODO),

Zgodnie z art. 13 og61nego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. w imieniu administ「atora, Stowarzyszenia Loka-na Grupa Dziatania lnowroctaw z siedziba

PrZy uI. Kr61owej Jadwigi 15, 88-100 inowrocfaw, NIP 556 276 09 25, KRS OOOO583354,

informu」e Sie言之:

1. Administ「atorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 」okaina Grupa Dzjatania Inow「ocfaw

Z Siedziba przy ui・ Kr6Iowej Jadwigi 15, 88-100 inow「ocfaw, NIP 556 276 09 25, WPisane do KRS

POd numerem OOOO583354, tel. 52 353 24 40, e-ma旧gd@inowrociaw,P1

2. G「omadzone i wyko「zystywane przez administ「atora dane osobowe obejmuja zakres

niezbedny do wykonywania zadah i prowadzenia dziatalno§ci statutowej. Dane te dotycz弓

Zak「esu danych identyfikac痢ych, kontaktowych, StatuSu POdatkowego (np. NIP REGON, KRS),

info「madi dotyczacych wykszta†cenia, do§wiadczenia zawodowego i zatrudnienia, dane bankowe

(do ceI6w 「ozIiczeniowych i/lub transakc画ych), dane dotyczace sytuady 「odzinnej

(W SZCZeg61no§ci dotyczy czIonk6w Rady p「zy okre純niu b「aku powiazah i kon輔ktu interes6w),

a tak2e preferenQji (W PrZyPadku badah ewaluacyjnych i ankietowych),

3. Gromadzenie danych szczeg6lnie chronionych (danych biometrycznych, danych dotyczacych

Stanu Zd「owia’danych zwiazanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, POgladami

POiitycznymi, PrZekonaniami reIigijnym=ub fiiozoficznymi, PrZynaIe之no§cia do zwiazk6w

ZaWOdowych, danych genetycznych’danych dotycz争cych orienta画seksulanej), nie bedzie przez

nas stosowane’Chyba之e taki obowiazek wynika z obowiazujacych przepis6w prawa.

4. Dane osobowe przetwarzane b?da w celu:

. realizowania zadah i ce16w statutowych wynikajacych z cz†onkostwa

W Stowarzyszenju Lokalna G「upa Dziafania lnowrocfaw,

. 「eaiizowania zadah i cei6w wynjkajacych z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia



Lokalna G「upa Dziatania Inow「OC†aw,

・ Wykonania ciaZacych na administratorze obowiazk6w prawnych (W SZCZeg6lno§ci:

WyStaWianie i przechowywanie dokument6w cztonkowskich, PrOjektowych, Sta之OWyCh,

apIikacyjnych, PraCOWniczych, ksiegowo-PtaCOWyCh i osobowych),

・ tWOrZenia zestawieh anaIiz i statystyk (na potrzeby wewn?trZne administratora).

5. Administ「ato「 p「zetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 1it. f) - PrZetWarZanie jest

niezbedne do ce16w wynikaj争cych z prawnie uzasadnionych inte「es6w i zadah reaIizowanych

PrZeZ administ「atora. Wy「a之enie zgody na p「ZetWa「Zanie danych osobowych przez

administ「atora obejmuje r6wnie之　ZgOd? na PrZetWarZanie danych osobowych podmiotowi

trzeciemu, je之eli jest to konieczne do rea=zadi celu wskazanego w pkt, 4　nlnIqSZegO

ReguIaminu.

6, Odbiorcami danych osobowych sa/b?da: Poczta Po!ska, firmy kurierskie/transportowe,

administ「ator poczty elekt「oniczn句, firmy prowadzace sprawy ksi?gOWe StOWa「ZySZenia, Urzad

Marsza†kowski Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego w　-foruniu o「az zleceniobiorcy

administratora (W Zakresie podjecia 「OZm6w i/lub um6w w ceiu rea=zaQji zadah wynikajacych ze

Statutu i LSR).

7. Okres p「ZeChowywania danych osobowych zale之ny jest od czasu 「ealizaQji ceIu badZ zadania,

dla kt6「ego dane osobowe zostaly zgromadzone, Chyba Ze przepisy akt6w powszechnie

Obowiazujacych przewiduja inny okres ich p「zechowywania. Po uplywie wy之ej wspomnianego

Okresu dane osobowe sa usuwane.

8. Zgodnje z obowiazujacymi przepisami administ「ator 「espektuje nastepujace p「awa: P「aWO

dostepu do danych osobowych; P「aWO do poprawiania, PraWO uSuni?Cia lub og「aniczenia

PrZetWa「Zania danych osobowych; PraWO do wniesienia sprzeciwu wobec p「zetwarzania, PraWO

do przekazania danych lub wycofniania zgody w dowolnym momencie, P「aWO Wniesienia skargi

do organu nadzorczego.

9. Administrowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia†ania inow「ocfaw dane osobowe nie

beda poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (P「Ofilowaniu).


