KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, jako Uczestnika Międzynarodowego Kongresu
Myślenia Krytycznego TOC w Gdańsku (dalej: Konferencja) są: Fundacja Thinking Zone z siedzibą w Gdańsku
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000623078,
NIP: 5842750589, REGON: 364696413 oraz "TOC DLA EDUKACJI POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Czarny Dwór 4 A/94, 80-365 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000419447, NIP 5842727225, REGON 221649689 , dalej Administratorzy.
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail:
iod@thinkingzone.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji przez Administratora usługi w postaci organizacji Konferencji w tym w celu rejestracji, weryfikacji oraz
identyfikacji uczestnika Konferencji oraz weryfikacji podstawy do rabatu (dana o szkole, w której Uczestnik
pracuje) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
b) marketingu produktów i usług Współadministratorów realizowanego na podany w trakcie rejestracji na
Konferencję adres e-mail, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,
c) realizacji usługi newslettera przez Współadministratorów (także niezależnie) zawierającego informacje o
wydarzeniach z branży edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane Odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu:
a) wzięcia udziału przez Uczestnika Konferencji,
b) wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie podanych danych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b i c
Klauzuli;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO 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.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. a
niniejszej Klauzuli jest warunkiem dopuszczenia Pani/Pana do udziału w Konferencji organizowanej przez
Wspósdministratorów.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w
oparciu o podane przez Panią/Pana dane, celem właściwego targetowania treści marketingowych.

