Przetwarzanie danych osobowych –
informacja dla uczestników wydarzenia
„Dzień Otwarty IFJ PAN”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej
im.
Henryka
Niewodniczańskiego
Polskiej
Akademii
Nauk,
ul.
Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod
adresem dpo@ifj.edu.pl,
3. Dane osobowe uczestników wydarzenia przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a - RODO (przetwarzanie niezbędne do uczestnictwa w
wydarzeniu „Dzień otwarty IFJ PAN” organizowanym przez IFJ PAN),
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do
udziału w wydarzeniu.
5. Wydarzenie będzie odbywać się poprzez aplikację ZOOM, w czasie
rzeczywistym.
6. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko i/lub nick, wizerunek, głos,
adres IP.
7. Uczestnicy wydarzenia włączając kamerę i/lub mikrofon wyrażają
jednoznacznie zgodę na emisję w czasie rzeczywistym wizerunku i brzmienia
głosu uczestników.
8. Odbiorcą danych osobowych uczestników będzie właściciel platformy Zoom,
na podstawie stosownej umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych.
9. Dane osobowe uczestników wydarzenia nie będą przechowywane.
10.Dane
osobowe
uczestników
nie
będą
przetwarzane
w
sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11.Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.Organizator wydarzenia stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na
celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator
wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

