KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
ORGANIZATORA
Na podstawie art. 13 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 (RODO), przekazujemy
Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator
danych osobowych
Inspektor
Ochrony Danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
2. Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
3. ul. Poznańska 43
4. 63 – 410 Ostrów Wielkopolski
5. Naszym IOD jest Sebastian KOPACKI – inspektor.rodo@gmail.com

6. Z AD można się skontaktować:
Dane kontaktowe 7. tel.: 62 735 89 00
8. e-mail: zst@zst-ostrow.edu.pl
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
10. przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z
udziałem w konkursie lub wydarzeniu (imię oraz nazwisko) oraz jego rozstrzygnięcia
Cele
i uhonorowania laureatów;
przetwarzania
11. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o
oraz podstawa
rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawna
prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
przetwarzania
12. promowanie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
13. ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu AD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w szczególności Kodeksu cywilnego.
14. Pani/Pana dane osobowe będą:
15. przez okres trwania konkursu lub wydarzenia;
16. po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia;
Okres, przez który
17. dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej
będą
administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych - przez 5 lat od końca danego
przetwarzane
roku rozliczeniowego;
18. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami
przez okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny.
19. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
Odbiorcy danych
20. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych
Podmiot
osobowych.
przetwarzający
21. podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa np. organy ścigania.
22. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich
Prawa osoby,
przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
której dane
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dotyczą
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
23. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwi Państwu udział w wydarzeniu;
24. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu,
Dodatkowe
które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny
informacje
sposób wpływało na Panią/Pana.
25. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych
osobowych można znaleźć na stronie www AD.
26. Organizator wydarzenia nie będzie udostępniał w żaden sposób danych osobowych
uczestników wydarzenia innym osobom niż osoby upoważnione przez Organizatora.

