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Polityka ochrony danych osobowych
Klub Astronomiczny „Almukantarat”

§1.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych, których dotyczy ten dokument, jest Klub Astronomiczny „Almukantarat” z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, zwany dalej Klubem.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Klub na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których te dane dotyczą lub innej podstawy prawnej (np. w celu realizacji zawartej umowy).

§2.

Cele przetwarzania danych osobowych
Klub przetwarza dane osobowe w celach:

1. Realizacji podjętych umów i zobowiązań
2. Prowadzenia działalności statutowej
3. Informacji na temat swojej działalności dla osób zainteresowanych
4. Wewnętrzno-organizacyjnych (dane członków i wolontariuszy)

§3.

Kategorie przetwarzanych danych

1. Klub przetwarza i przechowuje jedynie dane potrzebne do realizacji celów, w jakich zostały
pozyskane.
2. Klub pozyskuje dane wrażliwe, m.in. dane medyczne uczestników organizowanego przez siebie
wypoczynku.
3. Klub korzysta z udostępnionych przez zainteresowane osoby danych kontaktowych do przekazywania informacji o bieżącej działalności.
4. Klub korzysta z danych powszechnie dostępnych w celu dotarcia do grupy docelowej prowadzonej działalności.

§4.

Ochrona danych

1. Dane przetwarzane przez Klub są udostępniane jedynie osobom do tego upoważnionym.
2. Klub zwraca szczególną uwagę na wrażliwe kategorie danych osobowych, m.in. dane medyczne.
3. Po wygaśnięcia celu przetwarzania przekazanych danych są one niszczone.
4. Dane w formie elektronicznej przechowywane są w systemie informatycznym zarządzanym
przez Klub, z zastosowaniem dostępnych środków bezpieczeństwa.
5. Dane w formie papierowej są przechowywane są z zapewnieniem możliwych środków bezpieczeństwa.
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6. Klub prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych oraz rejestr czynności przetwarzania danych
osobowych.

§5.

Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane

1. Klub na żądanie osoby, której dane przetwarza, udziela jej informacji o zakresie, celach i
podstawie prawnej przetwarzania danych danej osoby oraz okresie przez jaki dane będą przetwarzane.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych nieprawdziwych oraz żądania ograniczenia przetwarzania bądź
całkowitego usunięcia tych danych.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów nadzoru
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.
4. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może tę zgodę cofnąć.

