
 

 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO art.13) 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju informuje, iż: 
 
1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju z siedzibą: ul. 

Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków NIP 6772471257, www.salamlab.pl,  mail: kontakt@salamlab.pl 
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Laboratorium 

Działań dla Pokoju można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: 
karol@salamlab.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu: 
a. Zawarcia i wykonania zapisów porozumienia o współpracy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny; 
b. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu zgodnie z ustawą ustawą z dnia 

13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( art. 6 ust 1 lit. c, RODO). 
c. Dokumentowania działalności Stowarzyszenia (art. 6 ust 1 lit. e RODO). 

4. Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane do kontaktu: email, numer telefonu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty: 
a. zewnętrzne biura rachunkowe świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi kadrowo-płacowe; 
b. podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy – jeżeli 

zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za pośrednictwem których może być prowadzona 
korespondencja, biura podróży na potrzeby podróży służbowych); 

c. podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi ochrony mienia. 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy a następnie do momentu wygaśnięcia 

prawa roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez 
Stowarzyszenie wynikające z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do: 
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; 
b. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i jest warunkiem zawarcia 

porozumienia o współpracy. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia 
współpracy. 
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