INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI
W związku z konferencją dotyczącą sprawiedliwości naprawczej organizowaną w dniach 08-09.11.2021 r.
przez Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 13 ust. 1
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 (RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych podanych przez Państwa przy rejestracji uczestnictwa
w konferencji jest Wrocławskie Centrum Integracji, adres: ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław,
email: ado@wci.wroclaw.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@wci.wroclaw.pl.
3. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na
przetwarzanie danych osobowych).
4. Państwa dane osobowe podane w toku rejestracji (tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu)
przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji oraz przeprowadzenia konferencji, w tym również
w celu komunikacji z Państwem w związku z Państwa udziałem w konferencji.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w
konferencji.
6. Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w
zakresie organizacji konferencji.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych będzie się odbywać na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

