
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

  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 (dalej RODO), 

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.  

1. Inspektor Ochrony Danych  

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - Pani Joanna Kubiak nadzorującą 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e -
mail: iod@awl.edu.pl lub listownie na adres Akademii; 

2. Cel przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w związku z organizacją i wzięciem udziału w VII Konferencji naukowej 

pt” Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” które odbędzie się w dniach 23-24 września 

2021 r.  r. w celu rejestracji/zgłoszenia udziału w wydarzeniu , kontaktem w sprawach organizacyjnych, 

sporządzaniem list uczestników (identyfikatory) oraz przygotowaniem publikacji po wydarzeniu na stronie 
Administratora. 

3. Podstawa prawna  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt, że jest to niezbędne 

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 uczestnictwa  

w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach, art. 6 ust. 1 lit. c w związku  

z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w AWL oraz lit. f (prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez rozpowszechnienie wizerunku uczestników 

konferencji w postaci zdjęć grupowych lub w celach informacyjnych .Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zg łoszenia swojego udziału w wydarzeniu. 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych 

przez AWL w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art . 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może 

Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej cofnięciem; 

 

4. Prawa 

Posiada Pani/Pan prawo : 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa, 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 
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6. Okres przechowywania 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres 

przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię, w sytuacjach przewidzianych w 

przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu 

naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu, 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania 

nie będzie możliwy udział w konferencji. 

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, 
które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do AWL 

 


