
Klauzula informacyjna d la uczestnika Konferencji  „Tradycje Kulinarne Polskiej Wsi” 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 

z  2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa 

z siedzibą  ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub na adres e-mail: 

rodo@nikidw.edu.pl. 

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

1) zarejestrowania oraz udziału w konferencji, w tym sporządzenia list uczestników, 

kontaktu w sprawach związanych z konferencją i przesłania materiałów 

pokonferencyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2) w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska w mediach 

elektronicznych związanych z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i 

dokumentowaniem konferencji na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione 

są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być 

udostępnione podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności Instytutu 

na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych osobowych oraz 

mogą być udostępnione współorganizatorom w zakresie realizacji konferencji. 

5. Pani/a dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym w związku z dochodzeniem 

roszczeń mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 

3 lata. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody 

lub ustania wskazanego celu. 

6. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i 

ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie 

w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 

Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania. 

7. Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to 

miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

8. Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 



10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

11. Podanie przez Panią/a danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do zarejestrowania oraz udziału w konferencji. 

12. Wyrażenie zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, a także imienia oraz 

nazwiska, jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w konferencji. 


