KLAUZULA INFORMACYJNA
Polskiego Stowarzyszenia Czystych Technologii
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii, z siedzibą Aleja
Krakowska 110//114, budynek 25, 02-256 Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem, Administratorem lub PSCT.
Kontakt w sprawie ochrony danych jest możliwy:
pod adresem mailowym: secretary@psct.pl, pod numerem tel.: +48 22 123 5534
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, gdzie podstawą przetwarzania jest głównie art. 6 ust 1 lit c i e
RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w oparciu o przepisy
wynikające zwłaszcza z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086
ze zmianami) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U.2020,poz. 1057 ze zmianami). Podstawą przetwarzania może też być zawarta umowa lub Państwa zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO).
b) związanych z procesem rekrutacji członków Stowarzyszenia, pracowników oraz prowadzenia dokumentacji
kadrowej. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa, chęć zawarcia umowy a w wyjątkowych sytuacjach zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a b i c RODO)
c) realizacji zawartych umów, porozumień np. w zakresie prowadzonych szkoleń. Podstawą przetwarzania jest art.
6 ust 1 lit b RODO lub nasz uzasadniony interes np. w odniesieniu do danych kontaktowych osób
odpowiedzialnych za realizację umowy (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
d) marketingu bezpośredniego, gdzie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes ( art. 6 ust 1 lit f
RODO) lub Państwa zgoda (art. 6 ust 1 lit a RODO)
3. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub w związku zawartymi z PSCT umowami. Za odbiorców mogą być uznane:
a) banki i inne podmioty w zakresie realizacji płatności,
b) operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
c) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na
Stowarzyszenie przez przepisy prawa,
d) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Skarbowy oraz Główny Urząd Statystyczny,
e) inne instytucje, w tym udzielające dotacji na projekty realizowane przez Stowarzyszenie oraz podmioty z nami
współpracujące np. w zakresie systemu IT i utrzymania strony internetowej, lub podmioty współpracujące z
nami w zakresie realizacji szkoleń np. Cleanproject sp. z o.o. sp.k. lub ICCCS (International Confederation of
Contamination Control Societies) jako instytucja akredytująca.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań statutowych lub zawarcia umowy,
odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zrealizowania zadania lub zawarcia umowy np. w zakresie
szkoleń.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody, jeśli
przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO.

6. Państwa dane co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może się jednak zdarzyć, że w

7.

ramach korzystania z narzędzi typu Microsoft Teams dane są umieszczane na serwerach w USA. W takim przypadku
Micorsoft w ramach stosowanych klauzul umownych zapewnia, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych i standardów bezpieczeństwa.
W przypadku organizowania szkoleń IEC akredytowanych przez ICCCS i zdania egzaminów, imiona i nazwiska osób,
które uzyskały certyfikat a także kraj ich pochodzenia oraz data i rodzaj kursu są umieszczane i publikowane w
rejestrze, dostępnym pod linkiem: https://www.icccs.net/graduate-register/. ICCCS jest administratorem tych danych a
jego polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://www.icccs.net/privacy-policy-2/ .
Na zasadach określonych w RODO , przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu,
g) wycofania zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(przy czym wycofanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem),
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych (RODO).

8. Stowarzyszenie nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w
tym profilowaniu.

