Wrocław, 25 maja 2018.

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
dotyczące ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. Dlatego umieszczamy informację dotyczącą Waszych praw w
odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych przez stowarzyszenie Kultura
Równości.

TWOJE DANE
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, której udzieliłaś/eś
podpisując z nami umowę, biorąc udział/korzystając z naszych działań statutowych (warsztaty,
wydarzenia otwarte, projekcje filmowe i szereg innych) lub komunikując się z nami drogą przez e-mail.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Kultura Równości z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy
Legnickiej 65. Z Inspektorem danych w stowarzyszeniu Kultura Równości można się skontaktować
przez e-mail: kontakt@kulturarownosci.org

TWOJE PRAWA
Masz prawo wglądu do swoich danych, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia (chyba, że inne
nadrzędne prawo stanowi inaczej), zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo
wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie. Masz prawo przeniesienia swoich danych do
innego administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy,
masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.

CZAS PRZETRZYMYWANIA DANYCH
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które
wyraziłaś/eś zgodę, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo,
jak przewiduje prawo.

PRZETWARZANIE DANYCH
Twoje dane przetwarzane są wyłącznie na użytek stowarzyszenia Kultura Równości. Dane te nie są
udostępniane innym podmiotom gospodarczym, organizacjom i instytucjom, za wyjątkiem sytuacji
kiedy do przekazania takich danych zmuszają nas przepisy prawa (żądanie sądu, policji, prokuratury).

Przetwarzamy Twoje dane korzystając z usług profesjonalnej firmy świadczącej usługi księgowe i nie
może ona z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Kultury Równości.
Korzystamy też z usług firm hostingowych, działających również poza Unią Europejską, dlatego twoje
dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii w celu wykonania usług (Google).
Dane pozyskane za Twoją zgodą np. poprzez listy obecności, oświadczenia o danych osobowych dla
celów podatkowych itd. są przechowywane w zabezpieczonej formie papierowej i/lub elektronicznej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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