Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu informacje związane ze sposobem
realizacji ochrony danych osobowych, które Państwo nam powierzacie. Przede wszystkim zależy
nam na zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także
na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu w związku z
RODO praw.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Miłośników Szynszyli Małej z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Alternatywy 4, KRS 1231292664, dalej zwane Administratorem.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe
informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1. Jeśli wypełniłeś i przysłałeś do nas Deklarację członkowską Twoje dane przetwarzane
są przez nas w celu prowadzenia rejestru członków Stowarzyszenia.
2. Jeśli bierzesz udział w naszych akcjach charytatywnych, promocyjnych
lub
edukacyjnych – w celu wysłania Ci fantów lub materiałów, które są przedmiotem akcji.
3. Jeśli zwróciłeś się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie w opiece nad Twoim
zwierzęciem – w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz umożliwieniu nam
kontaktu z lecznicą, która leczy Twoje szynszyle.
4. Jeżeli adoptowałeś od nas szynszylę/szynszyle – w celu sporządzenia Umowy
Adopcyjnej.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Nie będziemy przechowywać Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu
przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele
ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych
środków.
Kiedy Twoje dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub
zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość
wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać animizacji
danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego
identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania
o tym użytkownika.
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas
wykonania łączącej nas z Państwem umowy (np. Umowy adopcyjnej) i spełnienia obowiązków

wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich
sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją
szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w
wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,
cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej
wycofaniem.
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym dla nas usługi:
1. Związane z wysyłką materiałów akcji charytatywnych, promocyjnych i edukacyjnych.
2. Związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Jak się z nami kontaktować w celu realizacji swoich praw? Napisz do nas na adres:
poczta.stowarzyszenie@forum-szynszyla.pl

