KLAUZULA INFORMACYJNA
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej
Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. Administratorem danych osobowych członków LSRM w Zielonej Górze jest LSRM w Zielonej
Górze, Al. Konstytucji 3-go Maja 15, 65-805 Zielona Góra.
2. Kontakt z osobą zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w LSRM w Zielonej Górze
możliwy za pomocą adresu email: biuro@lsrmzgora.pl
3. Dane osobowe członków LSRM w Zielonej Górze przetwarzane będą na podstawie art. 6. Ust.
A, b, f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych.
W związku z powyższym, w załącznikach do niniejszego pisma, znajdziecie Państwo informacje
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez LSRM w Zielonej Górze oraz zasady, na
jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
LSRM w Zielonej Górze pozyskuje oraz przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
- podjęcia działań zmierzających do wpisania Państwa na listę członków LSMR w Zielonej Górze
- ujawnienia Państwa danych, na które wyrazili Państwo zgodę na stronie internetowej LSRM w
Zielonej Górze w zakładce Rzeczoznawcy/Wykaz.
- administracji wewnętrznej LSRM w Zielonej Górze.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6
ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie Pani/Pana danych osobowych. W zakresie dobrowolnie
udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do
Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a
RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będą Państwo członkami LSRM w
Zielonej Górze, a po wykreśleniu z listy członków LSRM w Zielonej Górze, przez okres konieczny dla
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

1.JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?
LSRM w Zielonej Górze gromadzi i przetwarza tylko dobrowolnie przekazane do LSRM w Zielonej
Górze przez Państwa dane osobowe.
2. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/ PANI DANE OSOBOWE?
a. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne wykorzystujemy Pana/Pani dane
osobowe w celu:
- informacyjnym.
- przekazywania ofert szkoleń oraz spotkań przeznaczonych dla rzeczoznawców majątkowych
zarówno z LSRM w Zielonej Górze jak innych stowarzyszeń i organizacji zawodowych.
3. KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
Ujawniamy wyłącznie wskazane przez Państwa dane osobowe na stronie internetowej LSRM w
Zielonej Górze w zakładce Rzeczoznawcy/Wykaz w celach informacyjnych.
5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania
obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych,
takich jak właściwe prowadzenie LSRM w Zielonej Górze.
6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH
SKORZYSTAĆ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych
osobowych.
- prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne,
może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
- prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
- prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych
osobowych.
- prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych
osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo
do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
- prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
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