S EKCJA S TUDENCKA
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C HEMICZNEGO
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http://www.ssptchem.pl/

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 Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa
Chemicznego z siedzibą przy ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, e-mail: ssptchem@ptchem.pl,
telefon: (+48) 22 831 13 04.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy
organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej
Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy
konferencji będą korzystać, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania
i rozliczenia konferencji – 4 miesiące od daty zakończenia konferencji.
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6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
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).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, którą
jest udział w Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w ww. konferencji.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
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