INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU STUDYJNEGO W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego 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 zwanym dalej
„RODO” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, informuje mnie, a ja przyjmuję do wiadomości
iż:
1. Administratorem moich danych jest NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul.
Wyspiańskiego 3, mail: konsultacje@newag.pl,
2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Kinga Nowobilska, e-mail iod@newag.pl,
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
organizowanych przez NEWAG S.A. i spółki z nią współpracujące, na podstawie art. 6, ust.
1, pkt , b, f RODO,
4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom spółki w
celu i w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym w celu zgodnym
z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Moje dane osobowe
mogą zostać powierzone np. podmiotom organizającym wyjazdy studyjne, oraz świadczącym usługi
ubezpieczenia tych wyjazdów.
6. Moje dane osobowe w związku z przeprowadzoną rejestracją będą przechowywane przez okres
niezbędny do organizacji wyjazdu a następnie niszczone,
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania,
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza RODO,
9. Zostałem poinformowany i jestem świadomy, że odmowa podania moich danych osobowych
wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracji,
10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej,
11. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

