Obowiązek informacyjny do formularza zgłoszeniowego na stronie www.odkrywcydiamentow.com.pl
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia 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 (zwanego dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana oraz danych osobowych jest Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów Stowarzyszenie
Odkrywcy Diamentów, z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wiejskiej 45A, 15 - 351 Białystok wpisane do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem: diamenty@pb.edu.pl
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia projektu do Programu Odkrywcy Diamentów – na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na organizacji Programu oraz statutowej
działalności Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Członkowie wspierający Stowarzyszenia Odkrywcy
Diamentów, których pełna lista znajduje się na stronie www.odkrywcydiamentow.com.pl w zakładce O
nas/Partnerzy, obsługa prawna i administracyjna Administratora oraz podmioty świadczące usługę IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- w przypadku przyznania dofinansowania przez okres 6 miesięcy od chwili posiedzenie Kapituły Programu
Odkrywcy Diamentów na której Pani/Pana zgłoszenie będzie rozpatrywane
lub
- w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez okres 1 miesiąca od chwili posiedzenie Kapituły Programu Odkrywcy
Diamentów na której Pani/Pana zgłoszenie będzie rozpatrywane
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Stowarzyszenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy
w tym zakresie.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zgłoszenia projektu do Programu Odkrywcy Diamentów.
9. Stowarzyszenie nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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