
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (tj. Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy 
iż: 

 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konferencji jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dane kontaktowe: ul. 
Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 12 422 94 90, e-mail: biuro@wfos.krakow.pl. 

3. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: 
ochrona.danych@wfos.krakow.pl. 

4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które podali Państwo w formularzu rejestracyjnym 
dla uczestników konferencji w celach: rejestracji uczestnictwa w konferencji, organizacji i 
komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, 
udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, w celach archiwalnych. 

5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO; ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie promocji działań służących 
wdrażaniu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konferencji 
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, przetwarzającym dane osobowe 
na rzecz Administratora, w tym usługi IT, archiwizacyjne, obsługi prawnej. 

8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9. Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez okres wynikający z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów archiwalnych (wieczyste przechowywanie).  

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ma Pani/Pan prawo: 
● dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii; 
● do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
● do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa; 
● do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Ponadto informujemy, że w celach promocyjnych oraz udokumentowania wydarzenia, będą 
wykonywane w jego trakcie zdjęcia i filmy, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych Funduszu. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. poprzez wyrażenie zgody w postaci 
jednoznacznej czynności potwierdzającej, przez co rozumie się rejestrację na Konferencję oraz 
osobiste uczestnictwo w Konferencji. 

12. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać udostępnione na stronie www Funduszu 
oraz w mediach społecznościowych, z których każde posiada własną politykę dotyczącą 
przetwarzania i ochrony danych osobowych: Facebook – 
https://www.facebook.com/privacy/explanation, Twitter – https://twitter.com/en/privacy.  

13. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 
jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 
może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany powyżej 
adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: ochrona.danych@wfos.kraków.pl. 
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