Zgłoszenie danych osobowych do FPL
Imię
Nazwisko
Adres
Kod, Miasto
Kraj
Tel:
(nieobowiązkowe)

e-mail:
(nieobowiązkowe)

Oświadczam,

że

zgodnie

z

rozporządzeniem

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

(UE)

2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie „RODO” - Dz.Urz. UE L 119, s. 1),
wyrażam zgodę

 TAK

 NIE

Polskiej Federacji Felinologicznej – Felis Polonia z siedzibą w miejscowości Plewiska (dalej zwana „FPL”) na przetwarzanie danych osobowych w postaci
mojego imienia, nazwiska, danych udostępnionych do kontaktu oraz wizerunku (w tym wizerunku twarzy) w celu: wystawiania dokumentacji hodowlanej
oraz na udostępnianie danych osobowych Fédération Internationale Féline (FIFe - Jehnická 11, Brno, Czeska Republika) w zakresie niezbędnym dla
rejestracji nazw hodowli.
………………………………………..
Podpis (hodowcy 1/2)
Ogólna klauzula informacyjna dla hodowcy kotów zgłaszających chęć wzięcia udziału w wystawie
Zgodnie
z
art.
13
ust.
1−2
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 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, s. 1),dalej w skrócie „RODO”, informujemy:
I.

Administrator danych osobowych:
Polska Federacja Felinologiczna FELIS POLONIA z siedzibą w miejscowości Plewiska przy ul. Żytniej 10, 62-064 Plewiska, KRS nr
0000245270 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II.

Zakres przetwarzanych danych:
Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, udostępnione nam przez Panią/Pana na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz dobrowolnie – z Pani/Pana własnej inicjatywy - w dowolnej formie (np. telefonicznie, e-mailowo, w dokumentach lub w treści
złożonego nam kwestionariusza), w tym: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a w niektórych wypadkach również wizerunek oraz dane
dotyczące zdrowia.

III.

Cele i podstawy przetwarzania:
Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie wskazanym w przepisach
obowiązującego prawa w celu: (a) wzięcia przez Panią/Pana udziału w wystawie, mającej na celu wspieranie hodowli kotów rasowych , (b)
wystawiania dokumentacji hodowlanej oraz rejestracji nazw hodowli przez Fédération Internationale Féline (FIFe - Jehnická 11, Brno, Czeska
Republika), (c) zamieszczenia Pani/Pana imienia i nazwiska, wizerunku, komentarzy oraz udostępnionych zdjęć/nagrań video na portalach
internetowych, w mediach społecznościowych, blogu, instagramie, a także na stronie www związku stowarzyszeń (d) wysyłania informacji o
wystawach i działalności FPL, (e) wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (f)
marketingu działalności, produktów i usług FPL (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

IV.

Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla
naszego związku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się wystawa, chyba że
odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji, w szczególności w związku z trwającym postępowaniem
prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

VI.

Odbiorcy danych:
Do Pani/Pana danych osobowych dostęp mają nasi pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług oraz podmioty należące i współpracujące z
naszym związkiem stowarzyszeń.

VII.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, jeżeli dane przetwarzane były wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, która została przez Panią/Pana
cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Wskazane powyżej uprawnienia może Pani/Pan wykonywać, pisząc na adres info@felispolonia.eu albo wysyłając pismo pocztą na adres
siedziby Administratora.

VIII.

Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wytworzenia dokumentacji hodowlanej, mającej na celu
wspieranie hodowli kotów rasowych organizowanej przez Polską Federację Felinologiczą FELIS POLONIA.

IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………………..
Podpis (hodowcy 2/2)

Pieczęć (Klub zrzeszony FPL)

Podpis osoby uprawnionej

