Informacja dotycząca przetwarzania danych przez Stowarzyszenie MANKO
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698
Kraków.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a
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 - „RODO”).
3. Skontaktować się z Stowarzyszeniem w sprawie dotyczącej ochrony danych można poprzez następujące kanały
informacyjne:
 telefonicznie: 12 429 37 28
 lub w formie pisemnej na adres Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do Pana/Pani danych, w tym uzyskania kopii danych,
 żądania sprostowania danych,
 usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych.
 wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
 przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw, Stowarzyszenie MANKO udostępnia następujący kanał komunikacji:
 forma pisemna - adres: Stowarzyszenie MANKO al. J. Słowackiego 46/30 30-018 Kraków
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji
na stronie www urzędu.
7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora m.in. dostawcom usług IT, miastom partnerskim(by mogli bezpośrednio wydawać karty
Seniorom, a Seniorzy nie musieli ich wysyłać pocztą) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
9. Dane pozyskane na podstawie zgód dotyczących celów marketingowych oraz handlowych będą przetwarzane do
momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
10. Dane pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celu uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora będą
przetwarzane do momentu wycofania zgody.

11. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności dostępną na stronie www.glosseniora.pl
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