
Klauzula informacyjna  

dla kontrahentów i klientów Polskiego Komitetu OMEP 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Światowej Organizacji 

Wychowania Przedszkolnego OMEP (dalej jako PK OMEP) z siedzibą przy  

ul. Pruszkowskiej 10, 02-119 Warszawa, adres e-mail: zarzad@omep.org.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:  

- zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. niezbędność do wykonania 

umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

- realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

np.: wystawiania, przechowania i archiwizacji faktur oraz dokumentów księgowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. 

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu (np.: prowadzenie 

dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych), 

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z zobowiązań 

umownych i niezbędny do osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania, przez czas 

trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń lub przez okres 

realizacji obowiązków archiwalnych i statystycznych. Dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek 

wynika ze szczególnych przepisów prawa. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz 

Stowarzyszenia, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (np. 

usług informatycznych lub księgowych). 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub 

podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych 

nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem 

umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. 

8. Administrator nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 


