
 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 Administratorem danych osobowych podanych przez Paostwa w formularzu zgłoszeniowym  
w związku z organizowaną  Konferencją Naukowym „Górskie środowisko walki – doświadczenia i 
perspektywy jest Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 - 147 
Wrocław).  

 Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowośd 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktowad e -mail: iod@awl.edu.pl.  

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Paostwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). wyrażonej 
przez kontakt mailowy i w celu sporządzenia list uczestników, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO  
tj. niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  
w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności 
naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także art. 6 ust. 1 lit. c w związku  
z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w AWL. Jako 
administrator będziemy przetwarzad Paostwa dane w celach kontaktu związanego  
z organizacją Konferencji oraz przygotowania odpowiednich dokumentów takich jak listy obecności 
czy certyfikaty uczestnictwa i archiwalnych (dowodowych) przed instytucjami finansującymi  
i kontrolującymi będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.  

 Dane osobowe mogą byd udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat lub  wyznaczony w oparciu o prawnie 
uzasadniony interes realizowany przez administratora.  

 Zgodnie z RODO, przysługuje Paostwu: 
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- prawo do przenoszenia danych; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
-.prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd  

z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 Aby zrealizowad swoje prawa, należy zwrócid się do nas listownie, e-mailowo bądź osobiście  

z pisemnym wnioskiem. 
 Podanie danych ma charakter dobrowolny. 
 Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany,  

z uwzględnieniem profilowania. 
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