
 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub 
Polskie Forum ISO 14000 z siedzibą przy ul. Hożej 86/410 w Warszawie, 
z biurem prowadzonym pod adresem: ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk, dalej 
„Administrator”.  

2. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas przesłania zgłoszenia do 
udziału w organizowanych przez nas szkoleniach jak również w wyniku Twojej 
rejestracji i aktywności w naszym serwisie: http://www.pfiso14000.org.pl. 

3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w organizowanych 
przez nas przedsięwzięciach edukacyjnych oraz w ramach marketingu 
bezpośredniego związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością. 
Jeśli wyraziłeś zgodę, Twoje dane będą przetwarzane, w celu otrzymania 
newslettera, uczestniczenia w innych usługach oferowanych przez 
Administratora. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Twoja zgoda, 
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora, takich jak realizacja działalności statutowej 
Stowarzyszenia. 

5. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę po prostu pisząc wiadomość, 
wniosek lub dzwoniąc do nas; 

6. Twoje dane nie będą przez nas przekazywane innym podmiotom chyba, 
że w zakresie obowiązujących przepisów prawnych – w tym skarbowych.  

7. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy 
nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających. Jeśli 
chodzi o newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo nie 
wycofasz udzielonej nam zgody. 

8. Twoje dane osobowe nie będą również przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 
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9. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny przy czym brak ich podania 
wiąże się z konsekwencją braku możliwości bycia uczestnikiem organizowanych 
przez Stowarzyszenie działań edukacyjnych i innych wydarzeń związanych z 
realizacją celów statutowych.  

10. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

11. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego 
administratora danych; 

12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Twoich danych 
osobowych; 

13. Możesz uzyskać wszelkie informacje na temat twoich danych osobowych lub 
inne kontaktując się z Administratorem pod nr. Tel.: +48 58 710 45 20 lub 
poprzez adres email: sekretariat@pfiso14000.org.pl  
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