Informacja na temat przetwarzania danych osobowych do celów Konkursu
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja Ogólnopolskiego Konkursu
Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego.
3. Dane osobowe, podane w czasie rejestracji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu
dyrektywy 95/46/WE (RODO), to jest dla prawnie usprawiedliwionego celu
Administratora jakim jest sprawna organizacja konkursu, wyłonienie jego laureatów,
przekazywanie informacji na temat konkursu.
4. W momencie rejestracji dane użytkownika zostają zapisane w bazie danych
i przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń w związku
z organizacją konkursu, ale nie dłużej niż przez trzy miesiące od daty ogłoszenia
wyników.
5. Dane te będą przetwarzane tylko przez organizatora konkursu i nie będą
przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
6. Uczestnikom lub ich prawnym opiekunom przysługuje prawo żądania dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7. Jeżeli uczestnik wyrazi na to zgodę, dane w postaci wizerunku, imienia, nazwiska
i oznaczenia klasy oraz szkoły zostaną opublikowane (listy finalistów oraz laureatów
konkursu).
8. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w każdym momencie, ale należy pamiętać, że nie ma to wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podając swoje dane użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i przetwarzanie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania lub brak zgody
na ich przetwarzanie niestety uniemożliwi wzięcie udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego.
10. Uczestnikowi lub jego prawnemu opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
11. Aby skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych uczestnika konkursu, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku
o realizację praw można korzystać z adresu mailowego: iod@umk.pl lub pisać na
adres: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”.

