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1. Imię:
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4. Adres e-mail:

Klauzula informacyjna - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55.



Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii:
iod@mpit.gov.pl.



Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem.



W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.



Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy
organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO



Dane będą przetwarzane w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji, która
odbędzie się w dniach 22-23 stycznia br. w Warszawie, w celach związanych z:
1. kontaktem w sprawach organizacyjnych
2. sporządzaniem list uczestników (identyfikatory)
3. przygotowaniem i wysyłką publikacji pokonferencyjnej.



Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i
rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została
zorganizowana konferencja.



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do
przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.



Ma Pan/Pani 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 (RODO).



Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą
jest udział w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.



Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

