Szanowni Państwo!
Celem wykonania ciążącego na nas obowiązku informacyjnego, wynikającego z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej zwane RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Przekazywane przez Państwa dane osobowe są konieczne i niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług
przez Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu zarządzanego przez Toruńską Infrastrukturę Sportową Sp. z o.o. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Odbiorca danych
Przekazywane przez Państwa dane osobowe pozostają w dyspozycji Administratora oraz są przekazywane
podmiotom zewnętrznym z nim współpracujących, w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego
wykonania usługi noclegowej.
Czas przechowywania danych
Przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez czas wykonywania
usługi na rzecz Klienta, jak również przez okres 6 lat od dnia następującego po ostatnim dniu świadczenia
usług przez Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży.
Przysługujące uprawnienia
W związku z udostępnianiem swoich danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- Prawo do żądania dostępu do swoich danych
- Prawo do sprostowania dostępu do swoich danych
- Prawo do żądania usunięcia swoich danych
- Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
- Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
- Prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora
- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych lub w związku z ich przechowywaniem i przetwarzaniem przez Administratora bez odpowiedniej podstawy prawnej
Kontakt z Administratorem
Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po
prostu chcesz zapytać o coś wiązanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail:
rodo@tis.torun.pl
Nasze dane korespondencyjne to:
Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89

