Klauzula informacyjna
dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchyleni
uchyleniaa dyrektywy 95/46/WE poniżej
przekazuję następujące informacje
informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Tożsamość Administratora

ul. Stary Rynek 8, 09-400
400 Płock, do której został złożony wniosek zgłoszeniowy
Nagrodyy Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie i Prestiż za rozwój i społeczną
odpowiedzialność biznesu.
Z administratorem danych można się skontaktować mailowo: biuro@igrp.com.pl,

Dane kontaktowe Administratora

telefonicznie: 24 364 99 89 lub osobiście w siedzibie Izby Gospodarczej Regionu
Płockiego.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w Konkursie Nagrody Izby
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odpowiedzialność biznesu.Administrator
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów.

Informacja o dowolności lub
obowiązku podania danych

Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem
brania udziału w Konkursie Nagrody Izby Gospodarczej Regionu Płockiego Zaufanie
i Prestiż za rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu.
Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
osobow
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej RODO).
Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji
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odpowiedzialność biznesu,, począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia,
a następnie przez okres wymagany do wręczenia Nagrody dla Laureata.
Laureata Ponadto będą
przetwarzane w okresie przewidzianym
nym dla archiwizacji dokumentów.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub

Prawa osoby, której dane dotyczą

ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18
RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Prawo wniesienia skargi do
Organu Nadzorczego

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
członk
Państwa
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
nienia domniemanego naruszenia,
którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
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