
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 UCZESTNICY KONFERENCJI/IMPREZ

Zgodnie z 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) zwane dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Poradnia  Psychologiczno-
Pedagogiczna, reprezentowana przez Dyrektora, zwana dalej administratorem
z siedzibą przy ul Słowackiego 14, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 16 55,
e-mail: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl

2) Kontakt z inspektorem ochrony:
 e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3) Dane osobowe zebrane w celu:
 organizacji  imprezy/konkursu/festiwalu przetwarzane są na podstawie

art.  6  ust.  1  lit.  e)  RODO,  tj.  w  ramach  wykonywania  zadania
realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  promocji działalności Poradni, na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO, tj.
na podstawie zgody.

4) Podanie  danych  jest  dobrowolne,  w  przypadku  ich  niepodania  niemożliwe
będzie wzięcie udziału w konferencji/imprezie.

5) Osoba,  która  wyraziła  zgodę  na  przetwarzanie  danych  ma  prawo  do  jej
cofnięcia  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi administrator
zawarł  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

8) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora
dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych – w granicach określonych rozporządzeniem RODO, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

10)Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub przez czas
określony  w  rozporządzeniu  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu
działania archiwów zakładowych lub innych regulaminach administratora.

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

