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▪ Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem
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), zwanym dalej
RODO.

▪ Administratorem danych osobowych jest Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat”, ul. Żółkiewskiego
20/26, 87-100 Toruń.

▪ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane
dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu.

▪ Dane osobowe są przetwarzane w celu mojego uczestnictwa w SENI Cup 2022 oraz w celu obsługi tego
uczestnictwa, a także w celu rozpowszechniania informacji o SENI Cup.

▪ Odbiorcami danych osobowych jest zarząd administratora oraz zaufane podmioty współpracujące z
administratorem (w szczególności Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu) – w
zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także
organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na
ich żądanie.

▪ Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
▪ Dane osobowe są przechowywane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania, nie dłużej niż przez

okres 5 lat.
▪ Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a

w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, przenoszenia usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.

▪ Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie
zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail iod@tzmo.com.pl
oświadczenia o cofnięciu zgody.

▪ Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

▪ Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; brak podania
danych uniemożliwia jednak realizację ww. celów przetwarzania, tj. w szczególności uniemożliwia
uczestnictwo osoby, której dane dotyczą, w SENI Cup 2022.

▪ W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie.

▪ W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest
Pan Jan Stemposz; adres: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26,
87-100 Toruń; adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.
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