Informacja dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych przez
Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 lub RODO) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Motocyklowe,
z siedzibą w Sopocie, przy Al. Niepodległości nr 811 (NIP 5851468987) dalej zwane w
skrócie TSM.
2. TSM przetwarza dane osobowe:



członków stowarzyszenia, na podstawie uzyskanej od nich pisemnej zgody, dla
realizacji celów statutowych i na czas członkowstwa w TSM,
uczestników akcji organizowanych przez TSM, zgodnie z działalnością
statutową, na czas trwania akcji oraz w przeciągu 24 miesięcy od jej zakończenia,
na podstawie zgody uczestników lub opiekunów, jeżeli uczestnikami są osoby
niepełnoletnie.

3. Dane przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych TSM, zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO)
4. Żródłem danych są informacje uzyskane bezpośrednio od członków stowarzyszenia bądź
uczestników akcji.
5. Dane nie podlegają profilowaniu.
6. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.
7. Osoba, której dane są przetwarzane przez TSM ma prawo:










Wycofania zgody na przetwarzanie danych,
Dostępu do danych osobowych
Żądania sprostowania danych osobowych
Żądania usunięcia danych osobowych
Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Do przenoszenia danych osobowych
Do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
Do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych,
czyli Trójmiejskim Stowarzyszeniem Motocyklowym na adres email: info@tsm.org.pl

