
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w ramach VIII Warszawskich Dni Promocji Zdrowia 

 „Rzeczywistość postpandemiczna” Warszawa 22-23 marca 2023 roku  

Dane osobowe Uczestników Konferencji podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet 

Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): adres e-mail: iod@wum.edu.pl tel. 

(22) 57 20 320 lub pisemnie na adres Administratora. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w 

Konferencji, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji wydarzenia 

naukowego, udokumentowania jego przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e 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. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej 

„RODO", w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2019 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85) oraz realizowaną przez uczelnię na jej 

podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw 

obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu 

gospodarki opartej na innowacjach.  

4. Konferencja „Rzeczywistość postpandemiczna” 

odbędzie się stacjonarnie na Auli A Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy 

ul. Trojdena 2a w Warszawie. W czasie trwania Konferencji wizerunek uczestników 

będzie utrwalany przez Administratora. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w 

konferencji naukowo będą przetwarzane przez okres przechowywania przez 

administratora dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej tego 

wydarzenia.  



6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane.  

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 

zostaną udostępnione odrębnym administratorom w celu realizacji konferencji. W 

przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe 

mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności 

przetwarzanych danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które 

opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego 

RODO.  

 

 

……………………………………………………….  

Data i podpis uczestnika konferencji 


