KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW AKCJI
„WYPOŻYCZ LUB PRZEKAŻ KOMPUTER UCZNIOWI”
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp.
z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6) wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie - XIII Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000116662, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP
9552000238 oraz numerem statystycznym 812104930.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Szczecińskim Parku Naukowo – Technologicznym
Sp. z o.o.: iod.spnt@spnt.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za
wyrażenie której uznaje się wyrażenie chęci udziału w Akcji, w szczególności poprzez wysłanie
zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu Akcji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Akcji, tj. w szczególności koordynacji
zapewnienia Uczniom komputerów do zdalnej nauki na warunkach opisanych w Regulaminie Akcji
oraz kontaktu z Pomagającymi i Zgłaszającymi.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane Pomagającym i Zgłaszającym. Państwa dane
osobowe mogą także zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora, np. podmiotom obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do momentu zakończenia Akcji.
7. Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Mają Państwo także prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na
zasadach określonych w art. 16 – 20 RODO.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje
niemożność wzięcia udziału w Akcji.

