OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
wydarzenie o charakterze naukowym
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Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
dalej zwany „Administratorem”.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel: 504 976 690
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• organizacji i przeprowadzenia wydarzeń o charakterze naukowym np. konferencji, szkoleń, kursów,
warsztatów, wykładów i sympozjów, organizowanych przez Instytut Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO,
• związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Odbiorcą danych mogą być podmioty realizujące usługi dla IKiFP PAN, związane z organizacja wyżej
wymienionych wydarzeń.
Dane będą przechowywane do przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 3.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami
prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych
nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pan/Pani także
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
konferencji.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej
samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

RODO, to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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
każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać
będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. RODO nakłada na Administratorów konieczność wypełnienia tzw. obowiązku
informacyjnego, względem osób, których dane Administrator przetwarza (art. 13 RODO).

