
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

 

1. Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą 

przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław.  

 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.  

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji Konferencji: ,,Prawo Pracy. 

Doctrina et usu. Państwowa Inspekcja Pracy, wczoraj, dziś, jutro…”, która odbędzie się w 

dniu 12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu oraz do celów archiwalnych i statystycznych. 

Podstawę prawną przetwarzania stanowią:  zgoda wyrażona przez przesłanie zgłoszenia  

oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).  

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 

   - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, 

   - uprawnione organy publiczne, 

   - podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

7. Osoba podająca dane ma prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną 

przetwarzania, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 



8. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.  

 

9. Uprawnienia opisane w punkcie poprzedzającym mogą być ograniczone przez 

szczególne przepisy prawa. 

 

10. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

   a) imię i nazwisko 

   b) tytuł, stopień naukowy 

   c) adres e-mail 

   d) instytucja 

   e) miasto 

 

11. Osoba podająca dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


