KALUZULA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Zgodnie z art. 13 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), dalej: RODO, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w UKSW: Inspektor ochrony danych,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
adres email: iod @uksw.edu.pl pod. Z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania z praw z nim związanych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, tj. numer
telefonu lub adres e-mail, jest dobrowolna, jednak odmowa jej wyrażenia powoduje brak
możliwości wysłania Pani/Panu potwierdzenia udziału w konferencji.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konferencji, w celach
związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzaniem list uczestników, wysyłką
materiałów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia konferencji i nie dłużej
niż do zakończenia wysyłki materiałów z konferencji.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu mają
wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy, w niezbędnym zakresie.
7. Jednostką organizacyjną przetwarzają dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o
udzielenie informacji dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, w związku z organizowana konferencją jest Centrum Psychosomatyki i Psychologii
Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
kontakt: ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1441, 01-938 Warszawa
8. Pani/Panu przysługują następujące prawa:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, za wyjątkiem danych zamieszczonych
na trwałych nośnikach (wydruki materiałów konferencyjnych);
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, gdy nie ma podstawy prawnej
do ich przetwarzania;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.

