INFORMACJE - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, s. 1) , zwanego dalej "RODO", przekazuję poniżej informacje dot. przetwarzania danych
osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszeniem Sapere Aude z siedzibą
w Kołobrzegu, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg wpisanym do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kołobrzegu pod numerem KRS 0000702729, NIP 671-182-74-87.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
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,
w celu uczestnictwa w konferencji „OD BECIKA KAŻDY KLIKA”.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dla Współorganizatorów, którym są
Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. 1 MJ 47, 78-100
Kołobrzeg i Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku z
siedzibą przy ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, Biuro Podróży WOLSKI TRAVEL z
siedzibą przy ul. Dworcowej 15, 75-201 Koszalin.
5. Pani/Pana osobowe będą przetwarzane przez okres zamknięcia konferencji tj. do 30
grudnia 2020 r. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych
ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające
z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE.
7. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody posiada 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 organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania
danych uniemożliwi zapisanie na konferencję „ OD BECIKA KAŻDY KLIKA”.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą podlegały profilowaniu.

