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Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne jeśli chce Pan/Pani założyć konto na
platformie e-learningowej (zwanej dalej „Platformą”) znajdującej się na stronie www.asapakademia.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POLSKIE STOWARZYSZENIE ROLNICTWA
ZRÓWNOWAŻONEGO „ASAP” z siedzibą w Elblągu przy ul. Browarnej 71, zarejestrowane przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 509736
(,,ASAP”) moich danych osobowych, przekazanych w niniejszym formularzu dla potrzeb korzystania z Platformy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
POLSKIE STOWARZYSZENIE ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO „ASAP” jako administrator
danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 roku (,,RODO”) informuje Pana/Panią, iż:
1.
2.

3.
4.

5.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb korzystania z Platformy;
Na potrzeby przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będziemy do pewnego stopnia korzystać z
usług wyspecjalizowanych podmiotów wybieranych w drodze starannej selekcji i poddawanych
regularnemu monitoringowi. Działając na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania
danych, podmioty takie będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami;
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda;
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez wyłącznie przez okres niezbędny do utrzymania
stałych relacji z Panem/Panią w zakresie uczestnictwa w Programie, a w przypadku udzielenia
dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i naukowych przez okres
utrzymywania kontaktów ASAP z Panem/Panią. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej po upływie
2 lat bezczynności Pana/Pani dane osobowe będą automatycznie archiwizowane przez okres 3 lat, a po
upływie tego okresu zostaną usunięte;
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

7.

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;

8.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do
ASAP na adres info@rolnictwozrownowazone.pl

