
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z  dnia  27  kwietnia  2016r.  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że: 

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  
w  Toruniu,  siedzibą  w  Toruniu  przy  ul.  Gagarina  11,  tel.  +48  56  611  40  10,  www.umk.pl,  
-mail: kontakt@umk.pl; 

2)  kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Uniwersytecie  Mikołaja  Kopernika  
w Toruniu, e-mail: iod@umk.pl, tel. +48 56 611 27 42; 

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  uzyskane  w  związku  z  chęcią  otrzymania  przypomnienia  
o  rozpoczęciu  Targów  PROMOCJA  EDUKACYJNA  2022  będą  przetwarzane  w  następujących
celach:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO – w związku z wysłaniem przypomnienia
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

 w celu nawiązania kontaktu z zainteresowaną/ym uczestniczką/kiem Targów,
 do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, 

lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku 
dochodzenia roszczeń, czyli okres 8 lat,

 na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk przez okres 5 lat,
 na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej 

i wychodzącej – wieczyście,
 na potrzeby marketingu produktów i usług własnych przez okres 5 lat.

4)  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹;
3)  na  podstawie  art.  18  RODO prawo  żądania  od administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21

RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą  prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Informacje dodatkowe:
1) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwi nam 

realizację procesu rejestracyjnego.
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