Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Małopolskim Towarzystwie Oświatowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych dziecka jest Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w
Nowym Sączu, ul. Limanowskiego 7, tel. +48 18 4442557; e-mail: mto_poland@hotmail.com
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Małopolskie Towarzystwo
Oświatowe obowiązków ustawowych związanych z prowadzeniem działalności oświatowej w tym organizacja
Międzyszkolnego Konkursu Językowego „TANDEM”2019.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe dziecka nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, chyba że obowiązek taki
wynika z przepisów prawa.
Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu załatwienia sprawy. Podstawą
przetwarzania danych w tym zakresie jest wyraźna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w
którym wpłynął wniosek, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać zniszczeniu.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych osobowych dziecka, prawo żądania ich sprostowania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego
administratora, a w przypadku podania numeru telefonu również prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka w celu uczestniczenia w Międzyszkolnym Konkursie
Językowym „TANDEM” 2019 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w Konkursu. Niepodanie
danych skutkuje niemożnością uczestniczenia w konkursie.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

