Formularz konsultacji
Kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania danych
osobowych w organizacjach społecznych
Pytania
1.

Czy, wg Pani/Pana, projekt kodeksu jest jasny i zrozumiały?

☐ Tak
☐ Nie
Jeśli nie, proszę wyjaśnić z jakich przyczyn i jak możemy go poprawić:

2.

Czy, wg Pani/Pana, projekt kodeksu zapewnia odpowiedni poziom szczegółowości?

☐ Tak
☐ Nie
Jeśli nie, proszę wyjaśnić z jakich przyczyn i jak możemy go poprawić:

3.

Czy, wg Pani/Pana, w projekcie kodeksu zostały ujęte wszystkie istotne
zagadnienia właściwe dla sektora organizacji społecznych?

☐ Tak
☐ Nie
Jeśli nie, proszę przedstawić, jakie dodatkowe obszary powinny objęte kodeksem:

4.

Czy w swojej praktyce spotkał/ła się z Pan/Pani z zagadnieniami, pytaniami lub
wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez organizacje społeczne,
które w Twojej ocenie powinny być uregulowane w kodeksie?

☐ Tak
☐ Nie
Jeśli tak, proszę podać swoje przykłady zagadnień, które powinny być uwzględnione w kodeksie

5.

Czy ma Pani/Pan jakieś inne sugestie dotyczące projektu kodeksu?
Jeżeli tak, proszę wskazać jednostkę redakcyjną w kodeksie np. Rozdział II punkt 1, a następnie przedstawić
swoje uwagi:

Informacje dodatkowe
1.

Na powyższe pytania odpowiada Pani/Pan jako:
Proszę wybierz jeden wariant, który jest najbardziej odpowiedni:

☐

Osoba działająca w imieniu organizacji społecznej, np. stowarzyszenia,
fundacji

☐

Członek lub były organizacji społecznej

☐ Osoba pozostająca w stałym kontakcie z organizacją społeczną, np. za pośrednictwem
listy mailingowej

☐ Pracownik lub współpracownika organizacji społecznej
☐ Wolontariusz organizacji społecznej
☐ Beneficjent, potrzebujący, podopieczny organizacji społecznej
☐ Osoba wspierająca organizację społeczną (darczyńca)
☐ Dostawca, kontrahent organizacji społecznej
☐ Przedstawiciel organu administracji rządowej
☐

Przedstawiciel organu administracji samorządowej

☐ Osoba prywatna (jako przedstawiciel społeczeństwa)
☐ Inny interesariusz
1.

Proszę podać nazwę organizacji, którą Pani/Pan reprezentuje:

2.

Jeśli nie reprezentuje Pani/Pan organizacji, proszę podać swoje dane identyfikacyjne:

2.

W jaki sposób dowiedział/ła się Pan/Pani o możliwości zgłaszania uwag do projektu kodeksu?

☐ ze strony www projektu rodo.konfederacjaipr.pl/
☐ z portalu Facebook
☐ z komunikatora twitter
☐ od znajomego
☐ z newslettera
☐ z mailingu
☐ w inny sposób
Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani inny sposób, proszę podać jaki:

3.

Czy w Pani/Pana ocenie informacje o projekcie kodeksu są łatwo dostępne?

☐ Tak
☐ Nie
Jeśli nie, proszę podać swoje sugestie, w jaki sposób można poprawić dostępność projektu
kodeksu?
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Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Związek Stowarzyszeń
Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaracza 10/1, 00378 Warszawa (zwanym dalej Administratorem) w celu (i) przeprowadzenia ankiety w ramach konsultacji
publicznych kodeksu postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacjach
społecznych, (ii) informowania o przebiegu konsultacji publicznych, (iii) w ramach utrzymywania stałego
kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez
informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w
powyższych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
tego, aby informować o przebiegu konsultacji publicznych kodeksu postępowania w zakresie
przetwarzania danych osobowych w organizacjach społecznych, a także informowania o realizacji celów
statutowych Administratora.
Informujemy, że przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz
Administratora usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze,
prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie
pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni
poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia
możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane
osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą
zautomatyzowane.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo. W każdej chwili przysługuje
Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku
dane podane przez Pana/Panią w niniejszym formularzu zostaną usunięte niezwłocznie po upływie
przewidzianego w przepisach prawa okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
prosimy o kontakt pisząc na adres siedziby Administratora: ul. Jaracza 10/1, 00-378 Warszawa lub
mailowo na adres biuro@konfederacjaipr.pl

Prosimy o odesłanie skanu wypełnionego formularza na adres
rodo@konfederacjaipr.pl
Jeśli zaś wysyłka skanu nie będzie możliwa, prosimy o wysyłkę pocztową na
adres:
Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych
Rzeczypospolitej
ul. Jaracza 10/1
00-378 Warszawa

Uprzejmie dziękujemy za udział w konsultacjach kodeksu!

6

