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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 

2016/679  z  27.04.2016  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:  

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie „Wolontariat św. 

Eliasza”, z siedzibą w Krakowie, ul. Por. Wąchały 5, 30-608 Kraków, wpisane do Rejestru 

Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178336; 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 885-512-500 i 

pod adresem e-mail: biuro@eliasz.org.pl; 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych 

stowarzyszenia oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach stowarzyszenia i 

podziękowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na  podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;  

 

4.Pani/Pana dane osobowe pozyskano z Ankiety dla kandydata, która stanowi kwestionariusz 

osobowy osoby ubiegającej się o status Wolontariusza i stanowiła obligatoryjny element 

procesu rekrutacji; 

 

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu rozwiązania współpracy o 

działalności wolontarystycznej; 

7.Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  

momencie bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  

podstawie  zgody wyrażonej  przed  jej  cofnięciem.  Oświadczenie  o  cofnięciu  zgody  na  
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przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres mailowy biuro@eliasz.org.pl, telefonicznie pod numerem 885-512-

500;  

 

8.Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  

Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  

dotyczących  narusza przepisy RODO;  

 

9.Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  dla  

celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji oraz nawiązaniem współpracy o 

działalności wolontarystycznej ze stowarzyszeniem „Wolontariat św. Eliasza”; 

    

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w 

formie profilowania. 

 

 


