
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH – KONFERENCJE 
 

Stosując się do 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Genetyki Człowieka PAN, ul. Strzeszyńska 32, 

60-479 Poznań dalej zwany „Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,  

E-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504 976 690. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 organizacji i przeprowadzenia wydarzeń o charakterze naukowym, w tym konferencji, szkoleń, 
kursów, wykładów i sympozjów  na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

 związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości. 

4. Odbiorcy danych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora (w 
szczególności dostawcy i podmioty  wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 
teleinformatycznych) 
lub  
Dane nie będą przekazywane odbiorcom danych. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

6. Dane będą przechowywane do przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 3.  W 

przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i 

dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami 

prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. 

7. Przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. prawo do usunięcia danych osobowych; 
o ile realizacja tych prawa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO; 
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  
f. prawo wycofania zgody 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę możesz wycofać w takiej samej formie, w jakiej została ona wyrażona.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w 

konferencji. 

9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 
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