
Klauzula informacyjna dla uczestników 

I Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych – nauka i praktyka" 

 

Działając w oparciu o art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 

119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy że: 

1) W związku z organizacją I Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych – nauka i praktyka" – 

zwanej dalej Konferencją – Administratorem Danych Osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, 

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana przez Rektora, adres email Biura Rektora: rektorat@up-sanok.edu.pl 

2) W sprawach dotyczących problematyki przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją ww. konferencji 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych uczelni; adres email: iod@up-sanok.edu.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 organizacji konferencji, w tym do rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami w sprawach 

organizacyjnych, udokumentowania przebiegu konferencji, wydania zaświadczeń o uczestnictwie w konferencji – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizacją zadań i misji uczelni w zakresie działalności dydaktycznej 

i naukowej, oraz uczestnictwa w rozwoju społecznym regionu.  

 stosowania systemu kontroli dostępu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4) Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. poprzez wyrażenie zgody w postaci 

jednoznacznej czynności potwierdzającej, przez co rozumie się osobiste uczestnictwo w konferencji i włączenie kamerki 

internetowej. Państwa wizerunek może być rozpowszechniany w związku z transmitowaniem konferencji na żywo, 

a także może być utrwalany w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz rozpowszechniany w związku z konferencją poprzez 

publikowanie materiałów w mediach (telewizja, prasa, Internet) oraz w portalach społecznościowych. 

5) Osoby nie wyrażające zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku proszone są o uczestniczenie w konferencji 

przy wyłączonej kamerce internetowej. 

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konferencji. 

7) Odbiorcami Państwa danych osobowych tj. wizerunku, za pośrednictwem relacji na żywo, retransmisji wydarzenia, 

a także przekazywanych materiałów medialnych będą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb 

i podmiotów ratowniczych, wojska, policji, straży granicznej, członkowie organizacji pozarządowych, studenci. 

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji międzynarodowej. 

9) Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 

profilowaniu). 

10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, odwołania zgody stanowiącej 

podstawę tego przetwarzania, lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;   

11) Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych – RODO. 

12) Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych (wizerunku) będzie skutkowało jego zanonimizowaniem przed 

upływem okresu przechowywania. Od momentu wycofania zgody Państwa wizerunek nie będzie znajdował się 

w materiałach medialnych, za wyjątkiem materiałów wytworzonych przed otrzymaniem wycofania. 

13) Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

– ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeżeli uważają Państwo, że Administrator przy przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 


