Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z 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 (dalej: RODO) Polskie Towarzystwo Onkologiczne informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne z siedzibą w
Warszawie (dalej „Administrator”), pod adresem ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (Polska), Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. KRS 0000092357; NIP: 951195543; telefon +48 508 978 310, e-mail:
nikola.jennek@pto.med.pl
2. Administrator jest organizatorem konkursu „Best Original Paper Award” (dalej jako „Konkurs”).
3. Administrator przetwarzał będzie następujące kategorie danych osobowych uczestników oraz
laureatów Konkursu: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, w oparciu o art. 6 ust.
1 lit. f) RODO.
5. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy Administratora. Dane
mogą zostać im udostępnione w celu umożliwienia świadczenia usług analizy danych, dostarczania
technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi klienta, przeprowadzenia
audytu, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych
wskazanych w pkt 3. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów
wskazanych w pkt 4, a po realizacji tych celów – przez obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji. Przy ustalaniu okresu przetwarzania danych osobowych Administrator uwzględnia
następujące kryteria: (i) czas obowiązywania stosunku prawnego z podmiotem danych osobowych;
(ii) wymagania obowiązujących Administratora przepisów prawa; oraz (iii) interes prawny
Administratora (np. obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub
czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane
przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania
danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo
do sprzeciwu (art. 21 RODO). Jeśli osoby te zdecydują się skorzystać z powyższych praw,
Administrator udzieli im odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku o realizację prawa, bez zbędnej
zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.
8. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do zgłoszenia realizacji swoich praw o których
mowa w punkcie 7 w następujący sposób:
pisemnie na adres Polskie Towarzystwo Onkologiczne ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
(Polska) lub mailowo/telefonicznie na adres podany w pkt. 1.

9.

W stosownych przypadkach można też skontaktować się z inspektorem ochrony danych
Administratora pod podanym wyżej adresem (punkt 1).

10.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

11.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów według zapisów pkt 4, tj.
warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych
nie będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie.

