Księga Rejestrowa
Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1
zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Administracji i Cyfryzacji
Informacje znajdujace się w rejestrze
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Nazwa zbioru danych;
Oznaczenie administratora danych i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki
narodowej, jeżeli został mu nadany;
Oznaczenie przedstawiciela administratora
danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono
przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art.
31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania w przypadku powierzenia

4A: Zbiór uczestnicy konkursów dla studentów
REVITARE

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 40-844 Katowice,
ul. Kossutha 6, REGON: 271590804

-

dane nie zostały przekazane innemu podmiotowi

1) Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej
dotyczących, Ustawa o ochronie danych osobowych. Ustawa o
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2) Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie
zbioru danych;
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem konkursu polegającego na wybraniu
autora/autorów najlepszej pracy naukowo-badawczej dotyczącej
Cel przetwarzania danych w zbiorze
rewitalizacji terenów zdegradowanych.
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Zbiór uczestników konkursów dla studentów
Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
wykształcenie, nr telefonu, płeć, adres e-mail, informacje na temat
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
odbioru nagród, uczelnia na której studiują
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych
źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
od osób, których dane dotyczą
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w
szczególności informacja czy dane ze zbioru są
udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Dane nie są udostępniane podmiotom innym,
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego
Data wpisania zbioru do rejestru
Data dokonania ostatniej aktualizacji

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych
Dane nie są przekazywane do państw trzecich
16 lipca 2015 r.
16 lipca 2015 r.

