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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wchodzi w życie z dniem 25 
maja 2018 r. Niniejsze rozporządzenie dotyczy każdej firmy i instytucji na terytorium Unii Europejskiej gromadzącej i 
przetwarzającej dane osobowe. Z tego powodu chcielibyśmy poinformować, że: 
I. Wskazanie administratora 
Administratorem danych jest:  Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast  z siedzibą przy ul. Ułańskiej 7/4,            
w Zielonej Górze (kod pocztowy: 65-033), adres e-mail: biuro@forum-dyrektorow.pl, forum@forum-dyrektorow.pl, 
 tel. +48 604 269 295 
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Celem zbierania danych jest  przesyłanie newsletterów, informacji handlowych oraz realizacji celów statutowych i wykonywanie 
umów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów statutowych i zawartych umów handlowych, 
prawnie uzasadniony interes Administratora. 
Dane jakie przetwarzamy:  
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy  
- Adres domowy lub biurowy (jeśli zostały dostarczone)   
- Ogólny adres e-mail oraz adresy e-mail pracowników (jeśli podano) 
- Dane osoby kontaktowej (jeśli została podana)  
- Numer telefonu  
- Dane marketingowe  
III. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym w celu wykonania i rozliczenia umowy. 

Wysyłanie newsletterów i informacji handlowych jest realizowane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 
2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II  Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz 
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów prawa np. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Komornik Sądowy 

3. W celu wskazanym w pkt II Administrator Danych Osobowych, korzysta tylko z usług podmiotów, które zapewniają 
wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Są nimi, np.: firmy 
kurierskie, instytucje bankowe (systemy płatności), firmy obsługi informatycznej, księgowej, prawnej.  

V. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
usunięcia danych profilowych, przeniesienia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

VII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast  informacji o inicjatywach 

realizowanych w ramach działalności statutowej wspierającej rozwój przedsiębiorczości, prosimy o przekazanie informacji na 
adres mailowy: biuro@forum-dyrektorow.pl. Wówczas Pani/Pana adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów wskazanych w 
punkcie II. 
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