
Załącznik nr 1 do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 
 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konferencji „Miasta Ligi Hanzeatyckiej – dziedzictwo, 

turystyka, rozwój” 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): 

1. Administratorem przetwarzanych danych jest: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. 

Księdza Leona Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, email: wstih@wstih.pl. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i archiwizacja 

dokumentacji Konferencji, w celach opublikowania danych osobowych Uczestników Konferencji 

(imię i nazwisko) oraz w celach marketingowych związanych z działalnością statutową Organizatora 

Konferencji. 

3. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być 

podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora. 

4. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostały zebrane. 

5. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym) w związku z zamieszczeniem fotograficznej relacji z przebiegu konferencji za 

pośrednictwem konta w portalu społecznościowym (np. Facebook) prowadzonym przez 

Administratora lub podmiot działający na zlecenie Administratora. 

6. Dane osobowe nie będą podejmowane w  sposób zautomatyzowany i poddane profilowaniu z 

zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych w regulaminach administratora 

portalu lub/i aplikacji społecznościowej..  

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, do czasu wypełniania obowiązków 

prawnych (np. podatkowych, archiwalnych) ciążących na Administratorze danych oraz dochodzenia 

i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia 

roszczeń. 

8. Uczestnikom Konferencji, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) uzyskania kopii swoich danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia sprzeciwu, jednak informujemy, że sprzeciw odnośnie przetwarzania danych 

osobowych spowoduje odmowę uczestniczenia w konkursie jeżeli wywoła to przeszkodę do 

poprawnego jej rozpatrzenia, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

f) żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń), 

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Ponadto Uczestnik Konferencji ma prawo do kontaktu  z Inspektorem ochrony danych (iod@wstih.pl) 

oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia 

przepisów RODO. 
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