Polityka prywatno ci i plików cookies
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
/
z
kwietnia
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
/ /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy,
że:
. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Bydgoski Alarm
Smogowy, adres do kontaktu:
ul. Gdańska , skrytka , Bydgoszcz
email: info bydgoskialarmsmogowy.pl (zwane dalej Stowarzyszeniem).
. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Stowarzyszeniu (art. ust. lit. c RODO);
b. statutu Stowarzyszenia w celu realizacji zadań i celów zawartych w statucie (art.
ust. lit. f RODO);
c. zawartych umów (art. ust. lit. f RODO);
d. udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. ust. lit. a RODO).
. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak:
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Stowarzyszenia na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
zawartych w pkt , w tym również w ramach obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo do:
a. dostępu do danych, w tym otrzymania kopii tych danych (art. RODO);
b. sprostowania (poprawiania) danych (art. RODO);
c. usunięcia danych (art. RODO);
d. ograniczenia przetwarzania danych (art. RODO);
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. RODO).
. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej
zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. ust. lit a RODO), przysługuje Ci
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

Pliki cookies
Strona Stowarzyszenia używa plików „cookies”, by dostosować serwis do potrzeb
użytkowników oraz w celach statystycznych.
Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają
poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają
urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych
preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do
niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików cookie u ywamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
Sesyjne pliki cookie pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane
m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu
lub zamknięcia przeglądarki.
Pliki cookie służące do analiz, pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z
witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i
umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.
Pliki cookie używane do targetowania, zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z
witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom reklam i innych
informacji dostosowanych do ich preferencji.
Na naszych stronach mogą mieć zastosowanie także technologie firm trzecich, takie jak:
. Google Analytics.
. Facebook i Facebook Pixel.
. Youtube.

Usuwanie plików cookies
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.
Informacje o tym jak skasować pliki „cookies” można odnaleźć na stronie Pomocy danej
przeglądarki.

