KLAUZULA INFORMACYJNA
NA STRONĘ INTERNETOWĄ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w
Szadku, z siedzibą pod adresem: ul. Rynek 24, 98-240 Szadek (tel. nr: 43 821 51 44, email: biuro@gsszadek.pl), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000135656, posiadająca NIP 8290007545 i REGON 000365820;
2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f oraz
art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, g, h i j 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gminną
Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Szadku w celu wykonania jej zadań statutowych
oraz zamierzonych lub powstałych stosunków prawnych;
3. przysługuje mi w każdej chwili prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, poprawienia, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
4. dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora Danych Osobowych nie dalej niż w
terminie jednego miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich
zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania, chyba, że przepisy
prawa nakładają obowiązek przechowywania danych przez okres dłuższy;
5. w razie uznania, że przetwarzanie pozyskanych danych osobowych narusza moje prawa,
przysługuje mi prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Poprzez korzystanie ze strony internetowej, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, które podałam/podałem w celu nawiązania ze mną kontaktu za
pomocą środków porozumiewania się na odległość, odpowiedzi na zadane pytania,
przedstawienia oferty i prezentacji usług przez Administratora Ochrony Danych Osobowych,
osoby działające z jego upoważnienia lub przez podmioty przetwarzające dane osobowe na
podstawie zawartej z nim umowy.
Zgadzam się nadto na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam, tzw. plików
cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie
korzystania przeze mnie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach strony
internetowej i formularza kontaktowego, w tym także informacji oraz innych parametrów
zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych.

