
 

Klauzula informacyjna 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii 

Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (od 25 maja 2018 r.) – Piotr Otomański, 

iod@put.poznan.pl,  

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy 

organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia konferencji MANUFACTURING 2019. 

5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO)  - hotelom oraz instytucjom i firmom, z których usług 

uczestnicy konferencji będą korzystać a także organom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania i 

rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została 

zorganizowana konferencja.   

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do 
przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą 

jest udział w konferencji MANUFACTURING 2019. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny 
 

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych będzie: Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-
Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639, 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (od 25 maja 2018 r.) – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,  

3. Chcielibyśmy uzyskać Państwa zgodę w celu komunikacji związanej z kolejnymi konferencjami organizowanymi 
przez Politechnikę Poznańską, czyli na wysyłanie za pomocą telefonii komórkowej oraz poczty elektronicznej 
informacji dotyczących terminu oraz programu kolejnych konferencji. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne a konsekwencją nie podania wspomnianych danych będzie brak możliwości bezpośredniego kontaktu 



z Państwem z naszej strony celem zaproszenia na kolejne konferencje. Podstawą przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, zawsze, w dowolnym momencie i w bardzo prosty sposób 
(telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą ją Państwo wycofać. Proszę jednak pamiętać, że 
fakt ten pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie, którego dokonano na jej podstawie. Państwa 
dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania zgody, ponadto na podstawie poniżej 
udzielonej zgody, Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym innym odbiorcom.  

5. Na podstawie zebranych danych osobowych nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji opartych 
na profilowaniu. 

6. W związku z udzieloną zgodą mają Państwo prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, prawo do żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub prawo 

do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub prawo do ograniczenia przetwarzania. 

 

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu 

 
_______________, dnia _______________roku  

 

1. Dane osobowe: 
 
Nazwisko                                                                                                    Imię (imiona)  
 

2. Zakres danych: 
 

nr telefonu                                                                                                  adres e-mail  
 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. tzw. RODO składam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych 

przez Politechnikę Poznańską z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 

61 665 3639 w celu komunikacji związanej z informowaniem o kolejnych konferencjach organizowanych przez 

Administratora poprzez wysyłanie informacji dotyczących planowanych wydarzeń.  

 

 

 
            wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny                                                                                   nie wyrażam zgody  

 

data i podpis                     

 

            wyrażam zgodę na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej                                  nie wyrażam zgody  

     

data i podpis  

 

 

 


