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Załącznik 1 :    Klauzula przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich z siedzibą w Warszawie (00-043),  ul.  Tadeusza Czackiego 3/5,  www.sep.warszawa.pl . 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  biuro@sep.warszawa.pl , 

także pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe podane  w Karcie zgłoszenia uczestnictwa  w  wideokonferencji 

naukowo-technicznej  „OBLICZA  ELEKTROMOBILNOŚCI”  będą przetwarzane  w celu:  

 organizacji oraz umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w wideokonferencji  

„OBLICZA  ELEKTROMOBILNOŚCI”, 

 w celach archiwizacyjnych, w szczególności w celu wykazania przestrzegania zasady 

rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych,  zwanego dalej „RODO”. 

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 RODO),  którym jest:  

 umożliwienie organizacji i umożliwienie Pani/Panu bezpłatnego uczestnictwa  

w wideokonferencji naukowo-technicznej  „OBLICZA  ELEKTROMOBILNOŚCI” 

 archiwizacja dokumentów w celu wykazania przestrzegania zasady rozliczalności wymagane 

RODO. 

 

ODBIORCY DANYCH 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy OW SEP 

upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, podmioty, które zajmują się współorganizacją 

konferencji, jednostki, które udzielą patronatu,  

lista wskazanych podmiotów zostanie opublikowana na stronie www.sep.warszawa.pl . 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym 

do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

http://www.sep.warszawa.pl/
mailto:iuro@sep.warszawa.pl
http://www.sep.warszawa.pl/
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ŹRÓDŁO DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe zostały/będą uzyskane z przesłanej Karty uczestnictwa w wideokonferencji 

naukowo-technicznej  „OBLICZA  ELEKTROMOBILNOŚCI”. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat w celach archiwizacyjnych.  

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM,  KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; przenoszenia danych; 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; do ich usunięcia;  

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Ograniczenie w korzystaniu ze wskazanych praw może wynikać wyłącznie z powszechnie  

obowiązujących przepisów prawa do których stosowania zobowiązany jest Administrator.  

Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy  

dot. ochrony danych osobowych, w tym  RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego,  w Polsce  –  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

WYMÓG PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże niepodanie ich uniemożliwi udział w Konferencji. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym profilowaniu. 


