
 KLAUZULA RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) – 
zwanego dalej RODO informujmy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE ZIELONA ENERGIA MIĘKINI               
(adres: Miękinia 426, 32-065 Krzeszowice; telefon: 797 134 102; e-mail: miekinia380@miekinia.eu) 

2. Dane osobowe Państwa/Dziecka to dane udostępniane przez Panią/Pana w karcie zgłoszenia. 
3. Dane osobowe Państwa/Dziecka będą przetwarzane: 

-za pośrednictwem: przede wszystkim publikacji (w tym na stronie internetowej www.miekinia.eu 
oraz na Facebooku) 
-w celach: rekrutacyjnych, związanych z promocją działań SZEM oraz na potrzeby realizacji zadania 
publicznego „Miękinia 380 - tu razem możemy więcej” zleconego w ramach Rządowego Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 finansowanego przez NIW-CRSO; 

4. Z uwagi na realizację przez SZEM zadania publicznego „Miękinia 380 - tu razem możemy więcej” 
zleconego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030 dane Państwa/dziecka mogą być przekazywane do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego 
projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW-CRSO ewaluacji. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa oraz umowa z NIW-
CRSO nakazują nam przechowywać dane.  

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 18 roku życia wyraża osoba sprawująca 
władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. 

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest Państwa 
zgoda, mają Państwo prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie podanych 
przez Państwa danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie korespondencji 
listownej lub elektronicznej, według własnego wyboru, na podany w pkt. 1 adres; cofnięcie zgody nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, 
iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony 
danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SZEM.  

__________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą RODO i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych moich i mojego dziecka przez Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini 
oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

…………………………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


