
Polityka prywatności 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (RODO), informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek 

Wspierania Małej Przedsiębiorczości, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem, NIP: 7851708599, REGON: 411559462. 
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan 
skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: unia@srem.com.pl, tel.: +48 283 27 04 lub pocztą na 
w/w adres. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Artykuł 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz Artykuł 9 ust. 2 lit.  
i (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania szerzeniu epidemii COVID-19. 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 14 dni od daty spotkania. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora 

oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
W szczególności Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym  
w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jednego z uczestników, pracowników i współpracowników 
Organizatora, uczestniczących w tym samym co Pani/Pan spotkaniu. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo 
do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 

11. Podanie danych jest dobrowolnie jednak odmowa podania danych uniemożliwi udział w spotkania. 
 


