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KLAUZULA INFORMACYJNA 

POLSKO-KANADYJSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy 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”). 

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko – Kanadyjska Izba Gospodarcza z 

siedzibą w Warszawie (00-480) przy ul. Wiejskiej 17/13, wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000169206, NIP: 5252280527, REGON: 015547764 (dalej „PCCC”).   

 

Przedstawicielem PCCC jest Pani Angelika Nowak - Executive Director, e-mail: 

a.nowak@pccc.pl, telefon: 503090347. 

2. Cel przetwarzania danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) realizacji praktyk/wolontariatu w PCCC; 

b) realizacji zadań statutowych PCCC. 

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie: 

a) danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do realizacji 

praktyk/wolontariatu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

b) danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na PCCC jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

c) danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PCCC art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) członkowie organów PCCC, pracownicy i  wolontariusze PCCC; 

b) dostawcy PCCC, w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe, księgowe, 

biurowe, administracyjne, finansowe; dostawcy usług IT; 

c) zagraniczne placówki dyplomatyczne, w szczególności Ambasada Kanady w Polsce; 

d) zaprzyjaźnione izby zrzeszone w Międzynarodowej Grupie Izb Gospodarczych (IGCC); 

e) inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa.  
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5. Okres przechowywania danych  

 

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie: 

a) odbywa się w celu realizacji praktyk/wolontariatu w PCCC przechowywane będą do 

czasu zakończenia tej realizacji tj. przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla 

realizacji ewentualnych roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia realizacji 

praktyk/wolontariatu; 

b) niezbędne jest do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PCCC, w związku z 

prowadzeniem działalności, przechowywane będą do czasu wypełnienia tych 

zobowiązań przez PCCC; 

c) niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez PCCC, przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów PCCC lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania w zakresie danych, których przetwarzanie nie odbywa się 

w celu, o którym mowa w pkt a) powyżej oraz o ile nie występują prawnie uzasadnione 

podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

6. Informacja o przysługujących uprawnieniach 

 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych; 

e) przenoszenia danych,  

f) wniesienia sprzeciwu. 

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu 

 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 

uzasadnionego interesu ADO tj. art. 6 ust. 1 lit. f posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie 

uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

8. Prawo do wniesienia skargi 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

9. Dobrowolne podanie danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji praktyk/wolontariatu 

oraz konieczne do realizacji zadań statutowych PCCC. 

10. Zautomatyzowanie i profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 


