Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców
Psów i Kotów Rasowych
CANIS e CATUS

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr telefonu

Adres e-mail

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych
w deklaracji przez CANIS E CATUS w celu przyjęcia do członków Stowarzyszenia. Zostałem/am
poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………

………………………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na bezpłatne użycie i rozpowszechnianie przez CANIS E CATUS mojego wizerunku
dla celów działań informacyjno – promocyjnych, związanych z organizacją wystawy: na stronie
internetowej, portalach społecznościowych, mediach lokalnych, w prasie, ulotkach i biuletynach.
Zostałem/am poinformowany/a, że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę, podanie danych
jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

…………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. poz 1000. oraz
Rozporządzeniem 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 informujemy, że:

1.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Canis e Catus z siedzibą Marii
Kuncewiczowej 8, 42-207 Częstochowa.
2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia do członków Stowarzyszenia oraz
podczas mojego uczestnictwa w realizacji działań Stowarzyszenia.
3.
Kontakt z inspektorem ochrony danych w celu uzyskania informacji:
inspektor.sylwia.canisecatus@gmail.com
4.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Stowarzyszeniu
oraz 1 rok po rezygnacji z bycia członkiem w Stowarzyszeniu.
5.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony
danych osobowych.
7.
Podanie przez Panią/Pana podstawowych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie
podanie powoduje brak możliwości bycia członkiem Stowarzyszenia.
8.
Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz
pracownicy Stowarzyszenia, jak również organizacje i firmy współpracujące ze Stowarzyszeniem i
wolontariusze.

