
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH 

 Szkoły Matematyki Poglądowej 
 

Dane osobowe Uczestników konferencji podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

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 (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą w Siedlcach (08-110) 

przy ul. Konarskiego 2. 

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych  

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.). 

4. Biorąc udział w konferencji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w celu realizacji i rozliczenia udziału w Szkole Matematyki Poglądowej. 

5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

przetwarzającym (art. 26 i 28 ust. 1 RODO) – współadministratorom, hotelom oraz 

instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą korzystać, a także organom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. (Ponadto nazwiska uczestników konferencji 

jak i nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach 

konferencyjnych i programie konferencyjnym umieszonym na stronie konferencji). 

6. Dane uczestników Konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego 

zrealizowania i rozliczenia ww. celów konferencji oraz wywiązania się z obowiązków 

archiwalnych  

i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Ośrodka 

Kultury Matematycznej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia 

przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, za 

wyjątkiem danych zamieszonych na trwałych nośnikach (wydrukowanych w materiałach 

konferencyjnych). 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa  

w konferencji. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 


