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Od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. "RODO",
czyli Rozporządzenie 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.
Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu
uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą przy
ul. Przysieckiej 13 w Toruniu, NIP 956 16 96 274, KRS 0000028517 w celu realizacji
zadań związanych z działalnością Szkoły Leśnej na Barbarce oraz Stowarzyszenia „Tilia”
zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania działań Stowarzyszenia
Tilia w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce takich jak: projekty, kampanie,
konkursy, akcje, wydarzenia i usługi oraz przekazywania informacji dotyczących działań
takich jak: ogłoszeń o naborach, projektach, konkursach, kampaniach edukacyjnych,
wydarzeniach. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu

przeprowadzenia

sprawozdawczości, rozliczania działań oraz usług.
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pana/Pani zgoda,
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub zrealizowania działań i usług
Stowarzyszenia Tilia. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
zrealizowanie działań oraz usług,
5) Stowarzyszenie Tilia

może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca

przechowywania) Danych do organów takich jak fundusze krajowe finansujące projekty i
programy Stowarzyszenia Tilia,

jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami,

umowami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Tilia.
Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność
zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.
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6) posiada Pani/Pan prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Stowarzyszenia
„Tilia”,
9) Państwa Dane, których Stowarzyszenie Tilia jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej
siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł
magazynujących,
10) Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez
nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane
będą także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.
11) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:
Stowarzyszenie „Tilia”, ul. Przysiecka 13, 87 – 100 Toruń
tel. 056 657 60 88, e – mail: m.krauze@szkola-lesna.torun.pl
Monika Krauze – Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce

