Klauzula informacyjna dla klienta
W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby
wiadomo było kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam
informacje, które pomogą to ustalić.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z siedzibą
w Warszawie (01-204), przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 lok. 51, adres e-mail:
biuro@interwencjaprawna.pl;
2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tzn. otrzymaliśmy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych, a
przetwarzanie jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na korespondencję oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak
np. obowiązek archiwizacyjny.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są członkowie zarządu SIP, upoważnieni pracownicy i
współpracowncy SIP oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie
obowiązujących przepisów, w organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego, którym
dane udostępniane będą w związku z umową grantową lub wykonaniem dla Pani/Pana usługi;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do organizacji międzynarodowej na podstawie
umowy między SIP a organizacji międzynarodowej. Może Pan/Pani uzyskać kopię danych
osobowych przekazywanych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poprzez e-mail;
5) Pani/Pana osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie
wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z udzielonej pomocy prawnej i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do
danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na
adres mailowy biuro@interwencjaprawna.pl;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

