
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH, 

UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW I KONFERENCJI,  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA 

 

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: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników seminarium/konferencji jest Instytut 
Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa (zwany dalej IK w Warszawie). 

2. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych.  

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Instytutu Kolejnictwa są następujące:  
e-mail: iod@ikolej.pl; nr tel.: 22 47-31-417; 

4. Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia będą przetwarzane w celu organizacji  
i przeprowadzenia seminarium/konferencji oraz w celach archiwizacyjnych.  

5. IK w Warszawie przetwarza dane osobowe Uczestników seminarium/konferencji na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Podanie danych osobowych wymaganych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne, jednak konieczne 
do wzięcia udziału w seminarium/konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych, 
będzie brak możliwości dokonania rejestracji na seminarium/konferencji.   

7. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. Konsekwencją niewyrażenia 
zgody, będzie brak możliwości opublikowania zdjęć Uczestnika seminarium/konferencji. 

8. Dane osobowe Uczestników seminarium/konferencji podane w karcie zgłoszenia nie będą 
przekazywane innym podmiotom. 

9. Dane osobowe Uczestników seminarium/konferencji w postaci wizerunku utrwalonego  
na zdjęciach, przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych związanych  
z realizacją i przebiegiem seminarium/konferencji. 

10. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być użytkownicy strony internetowej 
Organizatora i jego profili w mediach społecznościowych oraz nabywcy czasopism wydawanych 
przez Organizatora. 

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

12. Uczestnicy seminarium/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. 

13. Uczestnicy seminarium/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 ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

14. Dane osobowe Uczestników seminarium/konferencji nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu. 
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