Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut
Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, KRS:
0000145838, NIP: 6751302992, REGON: 35668376000000.
1) Cel i podstawa przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane
1) w celu zawarcia i wykonania umowy i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków
podatkowych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT,
rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,
4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym
jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
5) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

2) Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu
np.: firmom księgowym, prawniczym, informatycznym. Administrator udostępni również Twoje dane
sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.
3) Przekazywanie danych do Państwa Trzecich
Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego,
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współpracujących z Administratora działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych.
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC z
siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty
elektronicznej oraz portalami umożliwiającymi przechowywanie oraz odtwarzanie zapisów wideo z
wydarzeń organizowanych przez Administratora.
Administrator może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji
niż miejsce twojego pobytu lub siedziby.

Ponadto część z naszych Zaufanych Partnerów może przechowywać dane użytkowników serwisu
poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot
spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, że Twoje
dane mogą być przekazywane tylko takim podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez
Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework
regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z
państw członkowskich Unii Europejskiej. Do takiego przekazania danych dochodzi jedynie wówczas,
gdy z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe klauzule umowne
wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.
4) Czas przetwarzania danych
Twoje dane:
a) pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania,
b) przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku - aż do czasu jego wykonania.
c) Przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w celach archiwalnych,
marketingu bezpośredniego oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przez roszczeniami- aż do
jego realizacji bądź zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
Powyższe okresy przetwarzania danych osobowych mogą zostać przedłużone o okres niezbędny do
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń. Po
tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
5) Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f)

prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub elektronicznej z wykorzystaniem następujących danych:
a) Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/910, 31-130 Kraków, KRS: 0000145838, NIP: 6751302992, REGON: 35668376000000;
b) e-mail: rodo@ik.org.pl;
(poniedziałek-piątek w godz. 9.00-17.00)

6) informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy,
podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma charakter
dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Możemy również żądać podania przez Ciebie danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących
na nas obowiązków prawnych. Ich podanie jest wówczas obowiązkowe.
7) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będziesz podlegał profilowaniu.

