Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z działalnością
Klubu Osiedlowego Stok

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika zajęć jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7,
która przetwarza dane osobowe podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych w zw. z art. 1 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu
Spółdzielni w celu realizacji zajęć odbywających się w Klubie Stok Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczny Stok”, a także promowaniu wydarzeń i działalności hobbystycznej, edukacyjnej,
sportowej, plastycznej i muzycznej.
Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom
przetwarzającym, wykonującym w imieniu Spółdzielni zadania w ramach działalności Klubu STOK,
takim jak administrator strony internetowej: https://klubstok.pl/
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
W przypadku danych uczestników zajęć - dane osobowe będą przechowywane przez
administratora danych przez czas niezbędny dla realizacji zajęć objętych Państwa zgłoszeniem, nie
dłużej niż przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
W przypadku osób korzystających ze strony internetowej – Polityka plików cookies opisująca
zakres przetwarzanych danych jest dostępna tu:
W przypadku osób korzystających z fanpage’a
https://www.facebook.com/klubstok/ dostępne są w zakładce:

prowadzonego

pod

adresem:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych i żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

danych

nie

będą

podlegały

Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w zajęciach oferowanych przez Klub Stok
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, lub niezbędne do skontaktowania się z Nami albo
przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej i/lub fanpage’a klubu.
Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie
głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl.

