
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorami danych osobowych Uczestników wydarzenia Kadry Przyszłości – 5 lat 

Doktoratów Wdrożeniowych, które odbędzie się dnia 21.10.2022 r. na Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (zwana dalej: „Wydarzeniem”) 

są dwa niezależne podmioty: 

- Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 6, 

00-511 Warszawa NIP 7010333304, REGON: 145989820, działająca na podstawie art. 

339 ustawy dnia z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz 

- Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie (02-822), Poleczki 19, NIP: 9512481668, 

REGON: 382967128, działające na podstawie art. 2 ustawy z 21 lutego 2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, 

zwani dalej: „Organizatorami”. 

2. Centrum Łukasiewicz wyznaczyło inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 

37-39 RODO; można się z nim skontaktować listownie na adres: ul. Poleczki 19, 02- 

822 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z 

Administratorem - Krajową Reprezentacją Doktorantów: e-mail: rodo@krd.edu.pl; 

listownie pod adresem: ul. Nowogrodzka 12 lok. 6, 00-511 Warszawa. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Dane osobowe przetwarzane będą odrębnie przez każdego z Administratorów w 

zakresie realizacji swoich celów.  

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Wydarzenia i 

niezbędnego do jej organizacji kontaktu z Uczestnikami.  

7. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną 

roszczeń, w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratorów. 

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być podwykonawcy odrębnych Administratorów, w 

zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, promocyjnych i 

marketingowych zgodnie z podpisanymi umowami; nie mają oni prawa korzystać z 

danych w swoich celach. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

Wydarzeniu.  
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10. Uczestnikom Wydarzenia, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

11. Organizatorzy będą przetwarzali następujące dane Uczestników: imię, nazwisko; adres 

e-mail, afiliacja, numer telefonu.  

12. Organizatorzy oświadczają, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

13. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem 

udostępniania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

14. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 

3 powyżej.  

15. Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne, mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 

16. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej; Administratorzy korzystają z Microsoft 365, co może 

spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin 

korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu 

do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez 

usługi online określa dokumentacja Microsoft; dane wprowadzone do Microsoft 365 

będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z 

funkcjonalnością usług Microsoft 365 w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu 

Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft 

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług 

Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. 

17. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


