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Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………….. 

Tytuł/stopień naukowy………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wyższa Szkoła Handlowa z Siedzibą 

w Radomiu, ul.  Mazowieckiego 7a, 26-600 Radom. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iodo@wsh.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta 

pomiędzy organizatorem konferencji oraz uczestnikiem konferencji – art. 6 ust. 1 lit. B 

RODO. 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia konferencji ,, Dobro, które niesie 

nadzieję, czyli o wolontariacie w czasie pandemii’’. 

5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom 

upoważnionym do dostępu na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego zrealizowania              

i rozliczenia konferencji – 30.09.2022, licząc od końca roku kalendarzowego,                     

w którym została zorganizowana konferencja.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
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9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy, 

którą jest udział w konferencji ,, Dobro, które niesie nadzieję, czyli o wolontariacie w 

czasie pandemii’’. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również               

w formie profilowania.  

 

 

           Imię i nazwisko                           Podpis 

 

………………………………….                …………………………………. 

 

 

 


