
 
 

 
 

Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO1) (Dz. U. UE L 119/1  

z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) 

przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail ncbj@ncbj.gov.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez 

NBCJ Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

a. elektronicznie: iod@ncbj.gov.pl 

b. listownie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock 

3. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. dane Pana/Pani będą usunięte nie później niż w ciągu 1 miesiąca od momentu zakończenia wszystkich spraw związanych z organizacją i realizacją 

aktualnej edycji konferencji.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b. żądania ich sprostowania (poprawiania)  

c. żądania usunięcia danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.  

d. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 

osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem 

przetwarzania danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych podczas rejestracji jest na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, ale konsekwencją ich niepodania 

jest brak możliwości udziału w konferencji.  

 

Klauzula informacyjna o wykorzystywaniu wizerunku uczestników wydarzenia  

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. 

Andrzeja Sołtana 7 (dalej jako: „NCBJ” lub „Administrator”). 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, czy też  przysługujących uprawnień, Uczestnik może się skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl. 

3. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na 

stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w 

pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody, wyrażonej przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane bez ograniczeń czasowych. 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora. 

6. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej 

iod@ncbj.gov.pl 

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9.  Dane osobowe uczestników wydarzenia nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10.  Dane osobowe uczestników wydarzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

                                                 
1
 RODO - Rozporządzenie 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) 

 


