Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Wykonując obowiązek określony w przepisie art. 13
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 uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1)
niniejszym informuję, że
administratorem danych osobowych jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń,
KRS 0000035540, NIP 8790169015, REGON 000512496
administrator przetwarza dane osobowe w postaci:
dane osobowe
imienia lub imion oraz nazwiska
adresu do korespondencji

podstawa prawna
wykonanie umowy oraz podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy
prawnie
uzasadnione
interesy
realizowane przez administratora

Na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora składa się:
1) prowadzenie działalności gospodarczej przez administratora, obejmującej marketing
bezpośredni usług i towarów administratora.
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:
1) zawarcia umowy i wykonania obowiązków wynikających z umowy;
2) wykonania uprawnień wynikających z zawartej umowy, w szczególności dochodzenia
roszczeń, w tym również w toku postępowania sądowego;
3) przesyłania informacji o usługach i towarach oferowanych przez administratora;
Odbiorcami danych przetwarzanych przez administratora są:
1) podmioty publiczne takie jak Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnik
właściwego urzędu skarbowego, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, sądy
powszechne i komornicy sądowi, funkcjonariusze Policji, którym administrator ma
obowiązek udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów szczególnych;
2) home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252, REGON: 811158242,
KRS: 0000431335

W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania administrator informuje, że:
1) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez administratora
działalności gospodarczej, nie krócej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, co wynika z
treści przepisu art. 86 §1 w zw. z art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa
2) na podstawie przetwarzanych danych administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany, nie używa danych w celu profilowania. Administrator nie powołał
inspektora ochrony danych osobowych.
3) osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych;
b) wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Przekazanie powyższych danych osobowych jest niezbędne w celu przygotowania, zawarcia i
wykonania umowy.

