Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie | klauzula informacyjna „RODO”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób biorących udział w konkursie „Do Dzieła”
Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w szczególności
art. 14 RODO, uprzejmie informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, z siedzibą
w Laskach, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin (dalej: Administrator). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://www.laski.edu.pl/pl/kontakt, dzwoniąc pod
numer telefonu: +48 22 752 32 21 lub pisząc na adres e-mail: tono@laski.edu.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą
Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony
Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iodo@laski.edu.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926.
Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do
wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania
Przekazane przez Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, będą przetwarzane tylko i wyłączenie
w celu prawidłowej realizacji konkursu „Do Dzieła” (dalej: Konkurs) organizowanego przez Administratora.
Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia i uczestnictwa w Konkursie. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji
o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.
III. Informacja o odbiorcach danych
Państwa dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane jakimkolwiek odbiorcom, w tym nie będą przekazywane
do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.
IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
•

prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;

•

prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych,
które okażą się niekompletne;

•

prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości
na adres: iodo@laski.edu.pl;

•

prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

•

prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu
administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa
danych bezpośrednio innemu administratorowi);

•

prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego,
jak również do sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - przeciwko przetwarzaniu danych
na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;

•

prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich
wniosków/oświadczeń do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej
informacji.
V. Profilowanie
Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

