Załącznik RODO
do formularza zgłoszenia na Seminarium w dniach 27÷28.01.2022 r.
w ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku
W związku z postanowieniami 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/WWE (RODO), Organizator seminarium
informuje, że przetwarza dane uczestników Seminarium i przedstawicieli podmiotu zawierającego umowę o udział w
Seminarium w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy.
Podanie danych jest dobrowolne i zgoda na przetwarzanie może być w każdym czasie wycofana, przy czym
możliwość przetwarzania danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy udziału w Seminarium:
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Współadministratorami Państwa danych osobowych są Organizatorzy:
1. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
45-061 Opole, ul. Katowicka 50
2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Opole
45-061 Opole, ul. Katowicka 50
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez OPL OIIB oraz SITK RP O/Opole jako
niezbędne do wykonywania umowy udziału w Seminarium, na zasadzie art. 6 ust. 1 pkt b
Rozporządzenia RODO, w szczególności:
1. Prowadzenia korespondencji w sprawie Seminarium, w którym będą brali Państwo
udział
2. Umożliwienia uczestnictwa w Seminarium
3. Rozliczenia należności z tytułu udziału w Seminarium
Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 pkt c
Rozporządzenia RODO dla celów wypełnienia przez OPL OIIB oraz SITK RP O/Opole
obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków
podatkowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów
(organizacji Seminarium), a po tym okresie o ile wymagać tego będą przepisy, którym
podlegać będą PIIB lub SITK RP.
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
1. Podmiotom świadczącym na rzecz SITK RP O/Opole oraz OPL OIIB usługi
niezbędne do przeprowadzenia Seminarium, w szczególności operatorom
pocztowym, dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług księgowych, prawnych,
administracyjnych, Zarządcy obiektu, w którym odbywa się Seminarium
2. Bankom w zakresie realizacji płatności
3. Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych, zgodnie
z obowiązującym prawem
Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania od OPL
OIIB oraz SITK RP O/Opole do sprostowania, usunięcia ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
Mają Państwo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym
czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
dokonanego przed jej wycofaniem, przy czym cofnięcie zgody może uniemożliwić
wykonanie umowy udziału w Seminarium i Państwa uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się
ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

