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KLAUZULA INFORMAYCJNA
Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby organizacji spotkania osób
uczestniczących w Konferencji POLKA XXI w.
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Projekt PL, Zabłocie 23/1, 30-701
Kraków, e-mail: kontakt@projektpl.org
2. Dane osobowe uczestników ww. wydarzenia są przetwarzane w celach:
2.1. Udziału w konferencji POLKA XXI w,
2.2. Informacyjno-promocyjnych,
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku wypełnieniem obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora
danych, lub elektronicznie: Michał Twardosz, Fundacja Projekt PL, Zabłocie 23/1, 30701 Kraków, e-mail: rodo@projektpl.org.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat, licząc od roku następnego,
w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości udziału w organizowanym spotkaniu.
7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane
osobowe są przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody, wymogu prawa, lub gdy są
już niepotrzebne do przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy
oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku
z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest

[Wpisz tutaj]

General

niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa
danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
13. Państwa dane osobowe będą ujawniane:
a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych
w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji
dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych;
b) na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych
w zakresie wykorzystania wizerunku.
14. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
15. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
oraz nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.
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