klauzula informacyjna przeznaczona dla osób kontaktujących się za
pośrednictwem formularza
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna (dalej jako: FSNT-NOT lub Administrator) z siedzibą w Warszawie
(00-043),
ul. Czackiego 3/5, REGON: 00051352100000, www.enot.pl. Kontakt z administratorem jest możliwy
za pośrednictwem e-mail sekretariat@not.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby
Administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Z IOD można skontaktować poprzez adres e-mail: iod@not.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (zwanego dalej „RODO”) – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora tj.: w celu umożliwienia Administratorowi udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na
zadane pytanie, odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana skargę, wniosek lub inne zgłoszenia
oraz w celu umożliwienia Administratorowi obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub
umożliwienia Administratorowi ustalenia lub dochodzenia roszczeń;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. w celu w celu realizacji zawartej umowy lub podjęcia
czynności na rzecz jej zawarcia (dotyczy to osób z którymi FSNT – NOT posiada zawartą umowę
lub osób, które dążą do jej zawarcia z FSNT-NOT);
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii
danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do
bycia zapomnianym”), prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
5. Wskazane żądania mogą być wnoszone na adres Administratora (wskazany w punkcie 1), a także
bezpośrednio
do
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Ochrony
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Korzystanie ze wskazanych uprawnień może zostać ograniczone lub wyłączone wyłącznie na mocy
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jest zobowiązany
Administrator.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych są:
a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT (w szczególności takim odbiorcą będzie NOT
Informatyka sp. z o.o. - jako dostawca serwisu);
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności: prawne, księgowe
i doradcze.
c) podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do dostępu
do Pani/Pana danych osobowych (np. organy władzy publicznej);
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane przetwarzane są na serwerach Administratora przez okres do 3 lat od chwili
wykonania na nich ostatnich operacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać przedłużone w
przypadku konieczności ustalenia lub dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez
Administratora.
9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza
przepisy prawa (dotyczące ochrony danych osobowych), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

10. Podanie przez Panią danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych (np. danych
umożliwiających nawiązanie z Panią/Panem kontaktu w celu obsługi zapytania) może być brak
możliwości
obsługi
Pani/Pana
zapytania
przez
Administratora

