KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REJESTRACJI NA KONFERENCJE
Na podstawie 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, ze zm., zwanego
dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa, e-mail director@ifpan.edu.pl .
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@ifpan.edu.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe takie jak imię i nazwisko, płeć, afiliacja z adresem i numerem NIP,
numer telefonu oraz adres e-mail będziemy przetwarzać w celu zapisu na konferencję
naukową (dalej „Konferencja”). Będziemy się z Panem/Panią kontaktować pod podanym
przez Pana/Panią numerem telefonu lub adresem e-mail, aby np. potwierdzić Pana/Pani
udział w Konferencji lub też przesłać materiały dotyczące Konferencji.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Instytutu, którym jest realizacja działa statutowych Instytutu w tym w szczególno ci
upowszechnianie wiedzy w zakresie działalno ci Instytutu poprzez organizowanie zebra
naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych, zebra naukowych, innych) (art. 6
ust. 1 lit f) RODO).
5. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania
informacji o innych działaniach Instytutu w szczególno ci organizowaniu kolejnych edycji lub
innych konferencji, zjazdów, sympozjów, zebra naukowych itp. w tym przesyłaniu zaprosze
na tego typu imprezy na podany adres mailowy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska,
adresu mailowego będą przetwarzane w celu przesyłania takich informacji na podstawie
wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji. Brak
podania danych będzie wiązał się z niemożliwo cią wzięcia udziału w Konferencji.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom związanym ci le z
organizacją konferencji, takim jak: o rodek konferencyjny, firma transportowa, instytucje
współorganizujące i współfinansujące konferencję z zastrzeżeniem, że dane te nie mogą być
wykorzystane w celach marketingowych.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas niezbędny do zrealizowania Konferencji - w przypadku wzięcia udziału w
Konferencji,
b) do dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o
działaniach Instytutu.
9. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
wobec przetwarzania swoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów.
12. W każdej chwili Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie w jakim zostały udzielone. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomo ć na adres: iodo@ifpan.edu.pl

Klauzule zgody:
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska oraz
adresu mailowego przez Instytut Fizyki PAN w celu przesyłania na mój adres e- mail informacji
o podejmowanych przez Instytut Fizyki PAN działaniach w szczególno ci organizowaniu tej i kolejnych
edycji konferencji oraz innych konferencji, zjazdów, sympozjów itp. w tym przesyłaniu mi zaprosze
na tego typu imprezy. Mam wiadomo ć, że informacje będą mi przekazywane przy użyciu
telekomunikacyjnych urządze ko cowych takich jak komputer, telefon czy smartfon - w zależno ci
od tego z jakich urządze korzystam.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzania mojego wizerunku przez IF PAN w celach związanych z
organizacją konferencji i innych wydarze w IF PAN.

Data, podpis uczestnika

