Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą)
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w deklaracji członkowskiej Dlatego, zgodnie z
przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego,
dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.
1. Administrator.
Administratorem Twoich danych osobowych jest STOWARZYSZENIE EUROPEAN MENTORING &
COACHING COUNCIL POLAND z siedzibą się w warszawie ul. Kremowej 7. Możesz się z nami
skontaktować, pisząc na adres korespondencyjny: EMCC Poland, ul. 3 maja 11a, Komorów lub mail:
PL.prezes@emccouncil.org lub PL.marketing@emccouncil.org
2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przyjęcia Cię w poczet członków naszego Stowarzyszenia,
zamieszczenia o tym wzmianki na naszej stronie internetowej, oraz w celu kontaktowania się z Tobą w
sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia, Twoich uprawnień i obowiązków
członkowskich.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Stowarzyszenia w postaci prawa do kontaktowania się z członkami organizacji w sprawach
dotyczących Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit f RODO1).
Podanie przez Ciebie danych osobowych deklaracji członkowskiej nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym, ale jeżeli ich nie podasz, nie będziesz mógł zostać naszym członkiem ani równocześnie
członkiem EMCC International.
3. Kategorie odbiorców:
Twoje dane osobowe, które nam podasz, zostaną przekazane do EMCC International, w celu wpisania
Cię w poczet członków tej organizacji. Jeśli wystawiamy Ci fakturę za składkę, twoje dane są
przechowywane 5 lat zgodnie z wymaganiami US. Poza tym mogą trafić do dostawcy mailingu, z
którego usług korzystamy oraz do innych podmiotów, z którymi nawiązaliśmy współpracę w celu
prowadzenia naszej strony i przechowywania danych związanych z jej funkcjonowaniem. W celu
realizacji naszym zadań możemy przekazywać Twoje dane osobowe również do podmiotów, które
z nami współpracują – np. naszego prawnika lub księgowej. Dostęp do Twoich danych może mieć
również nasz informatyk. Pragniemy Cię zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych
podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne.
4. Okres przetwarzania.
Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu, w którym przestaniesz być członkiem naszej
organizacji i nie przedawnią się ewentualne roszczenia związane z tym stosunkiem członkowskim.
5. Twoje uprawnienia.
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu – bardziej
szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO.
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego,
jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).
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Tj. 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
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