
 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. 
Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 
59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
organizacji i przeprowadzenia konferencji pt.: „9th European 
Ostracodologists’ Meeting”.  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której 
dane dotyczą. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało 
niezapisaniem danej osoby jako uczestnika ww. konferencji. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu 
administratora danych przez upoważnionych pracowników 
wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie 
zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż 
przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w 
pkt.3., z uwzględnieniem wymogów określonych w 
przepisach archiwalnych. Ponadto Administrator zastrzega 
sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez 
okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu ich 
przedawnienia.  

8. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Techtransbalt Sp. Z o.o. 
Spółka Celowa UG działająca na zlecenie administratora w 
zakresie obejmującym organizację konferencji pt. „9th 
European Ostracodologists’ Meeting”. 

9. Na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem 

rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 

także przenoszenia danych – w przypadkach 
przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

According to General regulation on personal data protection 
as of 27th April 2016, I would like to inform that: 
1. The Administrator of your personal data will be University 
of Gdansk with its registered office in Gdańsk, at Jana 
Bażyńskiego 8. 
2. The administrator appointed the Data Protection Inspector, 
which can be contacted on the phone number (58) 523 24 59 
or e-mail address: poin@ug.edu.pl. You can contact the Data 
Protection Inspector on all matters relating to the processing 
of personal data and the use of rights related to their 
processing. 
3. Your personal data will be processed in order to organize 
and conduct a conference entitled: "9th European 
Ostracodologists’ Meeting’. 
4. The legal basis for the processing of your personal data is 
Article 6 section 1 item a of the General regulation on 
personal data protection as of 27th April 2016 - consent of the 
data subject. 
5. Provision of personal data is voluntary, but any refusal to 
do so may result in the refusal to not being recorded as a 
participant in the conference. 
6. Your personal data will be processed on behalf of the data 
controller by authorized employees only for the purposes 
referred to in point. 3. 
7. Your personal data will be stored on the basis of consent, 
during its term, however, not longer than for the period 
necessary to achieve the objectives referred to in point 3., 
taking into account the requirements set out in the archival 
provisions. In addition, the Administrator reserves the right to 
store personal data for the period necessary to determine, 
investigate or defend claims, but not beyond the expiry of the 
period of limitation. 
8. The recipient of your data is Techtransbalt Sp. Z o.o. Special 
Purpose Vehicle UG acting on behalf of the administrator in 
the scope covering the organization of the conference "9th 
European Ostracodologists' Meeting”. 
9. On the terms set out by the RODO, you are entitled to: 
a) the right to access the content of their data, 
b) the right to rectify them when they are inconsistent with 
the actual state, 
c) the right to remove them, limit processing and transfer 
data - in cases provided for by law, 
d) the right to object to data processing, 
e) the right to lodge a complaint to the supervisory body - the 
president of the Office for Personal Data Protection, if you 
believe that the processing of your personal data violates the 
provisions on the protection of personal data, 
f) the right to withdraw consent at any time without affecting 
the lawfulness of the processing which was carried out on the 
basis of consent before its withdrawal. 

mailto:poin@ug.edu.pl
mailto:poin@ug.edu.pl

