Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119 z
04.05.2016)

✓ Administratorem Państwa danych osobowych jest:
FSC Global Development GmbH
Adenauerallee 134
53115 Bonn
Niemcy

✓ Jak możesz się z nami skontaktować?
- listownie: Krajowi Reprezentanci FSC International, Budynek Lumen Złote Tarasy, ul. Złota 59,
00-120 Warszawa
- e-mailem na adres: fsc-polska@pl.fsc.org

✓ Jakie masz prawa?
- dostępu do Twoich danych,
- ich poprawiania,
- żądania ich usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

✓ Co zrobić, gdy masz zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Możesz wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Scheja & Partner Rechtsanwälte
Mr. Boris Reibach
Adenauerallee 136, 53113 Bonn
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0
Fax: +49 (0) 228-227 226-26
E-mail: info@scheja-partner.de
Contact form: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

Website: www.scheja-partner.de

✓ Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
- w celu przekazywania aktualnych informacji dotyczących systemu FSC i naszej organizacji, w
formie comiesięcznego newslettera.

✓ Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy
czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od
Administratora

✓ Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera
przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

✓ Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
- Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

✓ Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
- Nie.

