Informacja nt. ochrony danych osobowych
gromadzonych przez Stowarzyszenie
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 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
95/96/WE (dalej: RODO) informujemy o sposobie i celu, w jakim
Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przetwarza dane
osobowe, a także o przysługujących w tym zakresie prawach.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych członków, wykładowców, instruktorów
i pracowników biura ŁUTW jest Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku (dalej: ŁUTW) z siedzibą pod adresem: 99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 20.
2. Dane kontaktowe do administratora danych
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez: adres e-mail:
kontakt@utwlowicz.pl, telefonicznie pod numerami: 508 282 807 (prezes)
i 690 698 869 (biuro), pisemnie – na podany wyżej adres lub osobiście
w biurze ŁUTW w dniach dyżurów członków Zarządu – w poniedziałki
i czwartki w godz. 12.00 – 13.00.
3. Źródła pozyskiwania danych osobowych
Dane osobowe członków Stowarzyszenia ŁUTW pozyskuje się wyłącznie
na podstawie wypełnionej deklaracji członkostwa składanej podczas
zapisywania się do ŁUTW, a dane osobowe wykładowców, instruktorów
i pracowników biura ŁUTW – na podstawie danych podawanych w umowie
o pracę.
4. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) realizacji merytoryczno-organizacyjnych działań ŁUTW,
2) promowania działań ŁUTW w mediach,
3) ubezpieczenia podczas imprez organizowanych przez ŁUTW,
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4) sporządzania list wynagrodzeń dla wykładowców, instruktorów
i pracowników biura ŁUTW.
5. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane
na zlecenie administratora i osobom działającym z jego upoważnienia,
do których zaliczają się podmioty świadczące usługi turystyczne,
ubezpieczeniowe oraz Urząd Skarbowy, ZUS i GUS. Dane osobowe
nie będą sprzedawane ani komercyjnie udostępniane osobom trzecim,
nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE).
6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe członków ŁUTW będą przechowywane i przetwarzane przez
administratora przez okres przynależności do ŁUTW, a wykładowców,
instruktorów i pracowników biura przez okres trwania umowy z ŁUTW.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w przypadku
zgłoszenia takiego żądania.
7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Członkom, wykładowcom, instruktorom i pracownikom biura ŁUTW
przysługuje prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych,
2) żądania ich sprostowania (poprawienia),
3) ograniczenia ich przetwarzania,
4) usunięcia danych (prawo bycia zapomnianym),
5) wycofania w każdym czasie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7) przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie art. 20
RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
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Oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji administratora danych
osobowych dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, w której wskazano,
kto jest ich administratorem i jakie prawa mi przysługują z tytułu ich przetwarzania
oraz potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora
danych osobowych, czyli Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
………………………………………………………………
(czytelne imię i nazwisko)
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