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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH – KONFERENCJE 

INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA - CONFERENCES 
 

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/ 

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95/46/EC ( General Data Protection Regulation or GDPR) , we inform you  

that:  

 

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

60-479 Poznań dalej zwany „Administratorem”. 

The Administrator of your personal data is Institute of Human Genetics PAS, 32 Strzeszyńska street, 60-479 

Poznań hereinafter referred to as the "Administrator". 

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

E-mail: iod@igcz.poznan.pl, tel.: 504 976 690. 

Contact data of the personal data protection inspector: Rafał Andrzejewski, e-mail: iod@igcz.poznan.pl, 

mobile 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. 

        Your data will be processed in order to: 

 organize and conduct scientific events such as conferences, trainings, courses, lectures and symposia 
based on the consent pursuant to art.6 para 1. Lit. A of the GDPR, 

 keep the accounting books and tax documentation pursuant to art.6. para.1 lit. C of the GDPR in 
connection with art.74 para.2 of the Act on accounting of September 29, 1994. 

4. Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora (w 
szczególności dostawcy i podmioty  wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów 
teleinformatycznych). 
Data recipients may be providers of technical and organizational services for the Administrator (in 
particular suppliers and entities specializing in providing technical support for ICT systems). 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Data will not be transferred to a third country. 

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. 

The data will be stored for the period necessary to achieve the purpose indicated in point 3. When 

processing your personal data for the purpose of keeping accounting books and tax documentation, your 

personal data will be stored for the period required by law for keeping the accounting and tax 

documentation. 

http://www.igcz.poznan.pl/
mailto:iod@igcz.poznan.pl


   
ul.  

 60-  

www.igcz.poznan.pl 

 

 
 

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.  

You have the right to: 
a. access your data and receive a copy thereof; 
b. rectify your personal data; 
c. limit processing of your personal data; 
d.  delete your personal data; 
as long as the implementation of these rights will be in accordance with applicable regulations, in particular 
with the GDPR; 
e. lodge a complaint to the President of the General Data Protection Office (at the address of the  

Office, 2 Stawki street, 00-193 Warszawa) 
f. withdraw your consent 

We also inform that in relation to personal data that is processed on the basis of your consent - you 
have the right to withdraw your consent to the processing of personal data at any time. Withdrawal 
of the consent does not affect the lawfulness of the processing based on the consent before its 
withdrawal. Withdrawal of the consent may be made in the same form in which the consent was given 

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

konferencji. 

Providing your personal data is voluntary, but necessary to participate in the conference. 

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

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

You will not be subject to decisions taken in an automated manner (without human intervention). Your 

personal data will also not be used for profiling. 
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