Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Światło” w Toruniu (87-100), ul.
Grunwaldzka 64. Tel. 56 651-12-17, www: www.swiatlo.org. Zwana dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Dariusz Nowak,
tel. 696277339, email: biuro@dariusznowak.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu o nazwie VI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PRACA Z OSOBAMI Z OGRANICZONĄ
ŚWIADOMOŚCIĄ – wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym z mocy prawa oraz współorganizatorowi projektu, którym jest Urząd Miasta
Torunia. Dane osobowe zostaną przekazane w celu monitorowania i kontroli prawidłowości
realizacji projektu oraz do celów sprawozdawczych.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z przepisów prawa, kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane,
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz ustawie o rachunkowości.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:






dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w
realizowanym projekcie. Podawanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.
Udostępnienie adresu mailowego lub numeru telefonu usprawni realizację celu.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

