Polityka Prywatności
Odwiedzacie Państwo oficjalną stronę internetową Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów. Chcemy spełniać wymogi formalne związane z działalnością w Internecie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych użytkownika strony, dalej Użytkownika, jest Polska Rada Chrześcijan i Żydów, dalej PRChiŻ, Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą we Warszawie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000229728,
Regon: 010013880, NIP: 5252398217. Siedziba PRChiZ znajduje się pod adresem: Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa. Korespondencję należy kierować na adres fizyczny:
ul. Trębacka 3, 00-074 Warszawa, lub drogą elektroniczną
na adres internetowy e-mail: prchiz@prchiz.pl
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2. Administrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Użytkownika obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Użytkownikowi wykonywania swoich praw.
3. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy elektronicznie.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu możliwie najlepszej obsługi Użytkownika i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisu prawa. Podstawą przetwarzania Waszych danych osobowych jest wyrażona przez
Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit o RODO).
5. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak np. obsługa administracyjna lub finansowa
PRCHiŻ.
6. Dane Użytkownika nie mogą być przekazywane poza UE.
7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres
niezbędny dla realizacji celów statutowych PRCHiŻ lub do czasu sprzeciwu Użytkownika odnośnie ich przetwarzania.
8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu kontroli,
kiedy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących
Użytkownika, narusza przepisy RODO.
10. Podanie Waszych danych osobowych jest dobrowolne.
11. Dobrowolne korzystanie z serwisu internetowego Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów, działającego w domenie internetowej
prchiz.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, pozostawionych w serwisie PRCHiZ.
12. Zakłada się, że dobrowolne korzystanie z serwisu internetowego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.

3

