KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO
OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego 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 przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie
danych) (RODO) oraz przepisów krajowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Książki z siedzibą
w Krakowie przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 6.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba której
dane dotyczą może skontaktować się przez adres email iod@instytutksiazki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia do akcji
„Upoluj swoją książkę” oraz wydania i przesłania materiałów dotyczących akcji
(Czytaj PL) na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty odpowiedzialne za
realizację zadań w ramach projektu „Upoluj swoją książkę” (Czytaj PL), podmioty
świadczące usługi dostarczania korespondencji.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie wskazanym
przepisami prawa, lecz nie dłużej niż jest to konieczne w celu wykonania działań
związanych z udziałem Pani/Pana w akcji Czytaj PL.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu udziału w akcji Czytaj PL. W przypadku niepodania danych osobowych
niemożliwe będzie wysłanie przesyłki.
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
realizacji przesyłki, nie dokonywane jest profilowanie danych osobowych.

