
Klauzula informacyjna RODO 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza 
Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rejestracji  
i udziału w konferencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez Administratora jakim jest rozpowszechnianie wiedzy (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO);, 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie 
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na 
podstawie: 
 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1668) 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia 

konferencji.  
6) Podane dane będą podlegały udostepnieniu Fundacji Efektywna Polska oraz Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego jako współorganizatorom konferencji. 
Ponadto odbiorcami danych będą instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja 
itp.); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, 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., 

9) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rejestracji i 
udziału w konferencji; 

10) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji. 
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*Rozporządzenie 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 – RODO). 

 
 

 


