INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4
maja 2016 r. nr 119), zwanego dalej RODO, Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Instytut Kolejnictwa,
ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa; zwany dalej IK w Warszawie.
b) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres: iod@ikolej.pl.
c) Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Konferencji „Rola kolei w poprawie dostępności transportowej
regionów” oraz w celach archiwizacyjnych.
Dane osobowe Uczestników konferencji w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach,
przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją
i przebiegiem konferencji.
d) IK w Warszawie przetwarza dane osobowe Uczestników konferencji na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
e) Dane osobowe Uczestników konferencji podane w karcie zgłoszenia nie będą
przekazywane innym podmiotom.
Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być użytkownicy strony
internetowej Organizatora i jego profili w mediach społecznościowych, nabywcy czasopism
wydawanych przez Organizatora.
f)

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych
celów oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

g) Uczestnicy konferencji mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w
przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Uczestnicy konferencji mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzą, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
i)

j)

Podanie danych osobowych wymaganych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, jednak
konieczne do wzięcia udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości dokonania rejestracji na konferencję.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. Konsekwencją
niewyrażenia zgody będzie brak możliwości opublikowania zdjęć Uczestnika konferencji.

k) Dane osobowe Uczestników konferencji nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

