Klauzula informacyjna RODO dla uczestników seminarium „W stronę natury, czyli jak poprawić jakość życia w
mieście?”
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować
z administratorem listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, listownie na adres: ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice; przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu
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z
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kwietnia
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, celem zgłoszenia swojego udziału w seminarium pn.
2)
3)
4)

„W stronę natury, czyli jak poprawić jakość życia w mieście?”, które odbędzie się 01.03.2019 r.
Pani/Pana zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku, w postaci zdjęcia, wykonanego
podczas seminarium, w celach informacyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych);
wykonanie zadania publicznego uczelni polegającego na upowszechnianiu i pomnażaniu osiągnięć nauki i kultury (art. 11 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
prawnie uzasadniony interes realizowany przez uczelnię lub stronę trzecią, poprzez wykorzystanie, w tym
rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół większej całości, takiej jak seminarium, w celach
informacyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rejestracji uczestników oraz do komunikacji w
sprawach dotyczących seminarium. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, jednakże nie dłużej niż do zakończenia seminarium. Po tym terminie Pani/Pana dane nie będą już dłużej przetwarzane, z wyjątkiem
listy obecności, która zostanie dołączona do dokumentacji i przechowywana przez okres wymagany przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, jednak zrobimy to
tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy:
obserwatoriumMiasto@us.edu.pl,
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

