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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
– dalej RODO) informujemy, iż
1. W związku z realizacją różnorodnych działań Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Piotrków Trybunalski możemy przetwarzać
Państwa dane.
2. Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest
Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji
Europejskiej, z siedzibą ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków
Trybunalski, zwane dalej Stowarzyszeniem, o którym więcej możecie
Państwo dowiedzieć się
z zakładki Kim jesteśmy.
3. W spawie ochrony danych osobowych można
się skontaktować ze Stowarzyszeniem pod
adresem: eurocentrum@piotrkow.info.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct na podstawie zgody, niezbędności
do wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego.
5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie
upoważnionym przez Stowarzyszenie osobom.
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do
przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy
nadzorcze i kontrolne w zakresie realizacji projektu Europe Direct.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów
archiwizacyjnych, szczególnie na podstawie umów na realizację
i rozliczenie projektu Europe Direct.
8. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych, ich
poprawianie, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające
realizację tych praw.
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9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ( Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych lub przepisy krajowe.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

"EURO CENTRUM" w Piotrkowie Trybunalskim. Kim jeste?my
Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji
Europejskiej "EURO CENTRUM" powstało jako organizacja pozarządowa w
październiku 2000 roku w celu upowszechniania wiedzy i informacji o
procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską.
Od 2004 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.ÂÂÂÂÂ

Nasz Nr KRS 0000111355

Cele "EURO CENTRUM":
upowszechnianie informacji o Unii Europejskiej i krajach cz?onkowskich Unii,
przybli?anie zasad ubiegania si? o ?rodki przedakcesyjne,
upowszechnianie informacji na temat programów pomocowych UE,
promocja Piotrkowa Trybunalskiego jako miasta aktywnego w kszta?towaniu kultury
europejskiej,
doradztwo dla osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? i przedsi?biorstw
zainteresowanych wspó?prac? z krajami UE,
wspó?praca z instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz osób niepe?nosprawnych,
wspieranie osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym w zakresie integracji
spo?eczno-zawodowej.
Obszary działalności "EURO CENTRUM":
Nauka i oświata,
Gospodarka,
Ochrona środowiska,
Kultura, sport, turystyka,
Pomoc społeczna.
Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie:www.euro-centrum.org
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