REGULAMIN UDZIAŁU W SYMPOZJUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWYM
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Organizatorem Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego (dalej: Sympozjum) jest
Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o., z siedzibą ul. Wróbli
38, 40-534 Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000004591,
zwana dalej Organizatorem.
Uczestnikiem Sympozjum jest osoba, która bierze udział w wydarzeniu, zwana dalej
Uczestnikiem.
Poprzez udział w Sympozjum Uczestnik wyraża zgodę na:
a) wykonanie fotografii Uczestnikowi w związku z udziałem w wydarzeniu.
b) przetwarzanie, w tym udostępnienie, powielenie wizerunku, wykonanego
w powyższym zakresie, w szczególności w gazetce pracowniczej, w czasopiśmie
branżowym, intranecie Organizatora, jego stronie www bądź folderze informacyjnym.
Odwołanie powyższej zgody przez Uczestnika może nastąpić poprzez wyraźne
sprzeciwienie się wykonania fotografii, o której mowa w pkt. 3 powyżej i zgłoszenie tego
faktu osobie wykonującej zdjęcie.
Organizator jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, pozyskanych
przez Organizatora w związku z prowadzoną przez niego działalnością związaną z
organizacją Sympozjum.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3
Ustawy.
Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne i ma na celu
przeprowadzenie Sympozjum w sposób prawidłowy organizacyjnie, a także realizację
czynności informacyjnych dotyczących organizacji Sympozjum w kolejnych latach.
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres potrzebny dla realizacji celu
przetwarzania, nie dłuższy niż 10 lat.
Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ww. aktu informuje
się, że:
a) administratorem danych osobowych uczestników sympozjum jest Przedsiębiorstwo
Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o., z siedzibą ul. Wróbli 38, 40-534
Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 000004591,
b) w chwili obecnej nie wyznaczono inspektora ochrony danych. Zgodnie z art. 37 RODO
Organizator w przypadku wyznaczenia powyższej osoby do pełnienia funkcji
inspektora ochrony danych poda dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika Sympozjum odbywać się będzie na
podstawie artykułu 6 ust.1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celu organizacji
Sympozjum i wykonania czynności informacyjnych dotyczących organizacji
Sympozjum w kolejnych latach,
d) dane Uczestników będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zakończenia
Sympozjum,
e) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
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Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika,
Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza
przepisy RODO,
podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem wyrażenia zgody na
udział w Sympozjum, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem dopuszczenia do
udziału w Sympozjum,
dane osobowe zostaną udostępnione podmiotowi zapewniającemu zabezpieczenie
organizacyjne Sympozjum w zakresie identyfikacji Uczestników,
dane
osobowe
Uczestników
nie
będą
przekazywane
do
państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej,
dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

Uczestnik poprzez zgłoszenie się do udziału w Sympozjum oświadcza, że:


zapoznał się z treścią powyższych zapisów oraz nie wnosi żadnych uwag dotyczących
powyższych treści związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych jak również Ustawą;



wyraża zgodę na przetwarzanie [w tym przekazanie danych podmiotowi o którym
mowa w lit. h) powyżej] danych osobowych przez administratora (Przedsiębiorstwo
Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o., z siedzibą ul. Wróbli 38, 40-534
Katowice) zawartych w karcie zgłoszeniowej, na potrzeby niezbędne do
zorganizowania Sympozjum i dalszych czynności informacyjnych dotyczących
organizacji Sympozjum w kolejnych latach.

Wobec przyjętego sposobu rejestracji udziału w Sympozjum, podmiot rejestrujący w swoim
imieniu udział osób występujących z jego ramienia, zobowiązuje się do poinformowania
poszczególnych ww. osób (Uczestników) o niniejszych zasadach i zasady te stosuje się do
tychże osób odpowiednio.
W tym przypadku na podstawie art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 podaje się, iż gromadzonymi kategoriami danych są dane dotyczące: imienia,
nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą również firmy przedsiębiorcy, odbiorcami tychże
danych jest Organizator oraz podmiot, o którym mowa w punkcie 9 lit. h) powyżej.

