INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ
STARGARDZKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

Ochrona Danych Osobowych
Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Państwa dane
osobowe, które przekazujecie Państwo do naszych baz danych są
przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa.
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO,
poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

1. Administratorem danych osobowych jest Stargardzka Izba Gospodarcza, ul.
Pierwszej Brygady 35 p. III, lok. 302, 73-110 Stargard, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000126013, NIP: 854-20-49-018, (zwana dalej SIG).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ( art. 6 ust 1 lit. a, b, d, f)
są uzyskane zgody na podstawie pisemnej deklaracji zrzeszenia się. W
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, SIG informuje, że
zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie
wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem
zgody.
3. Celem, dla których SIG przetwarza dane osobowe jest wspieranie członków
Izby i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów w
zakresie działalności statutowej SIG w tym: w ich działalności wytwórczej,
handlowej, budowlanej lub usługowej; organizowanie szkoleń, konkursów,
promocji, działań marketingowych i innych tego typu wydarzeń.
4. SIG przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
Dane będą przekazywane tylko w zakresie ściśle określonym celem, dla
którego dane osobowe są przetwarzane, przy czym każdy podmiot
przetwarzający dane został zaznajomiony i zobowiązany do przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz Polityki
Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Izbie. Dane osobowe
przetwarzane w Izbie będą przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom i
innym współpracownikom Izby oraz podmiotom współpracującym z SIG oraz
w miarę potrzeby uprawnionym organom.
5. Dane osobowe:
a) pozyskane w związku ze złożeniem pisemnej deklaracji zrzeszenia się
będą przetwarzane przez SIG przez okres przedawnienia roszczeń
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7.

8.
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podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są
przetwarzane, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później,
b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez
SIG są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w
czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez SIG ma prawo dostępu do
własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie SIG. SIG udostępnia
adres e-mail biuro@sig.stargard.pl za pomocą którego można kontaktować się
w sprawie danych osobowych.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez SIG ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych
firmowych, rejestrowych w tym numer NIP, KRS a także wielkości zatrudnienia,
głównego przedmiotu działalności jest wymogiem członkowstwa w SIG
i świadczonymi przez SIG usługami. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi zrzeszenie się w SIG .
SIG nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych
osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
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