KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW
X OGÓLNOPOSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU WYZWANIA
I PERSPEKTYWY WSPÓŁCZESNIEJ ORGANZIACJI
PT. ZARZĄDZANIE W CZASACH NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ –
FIRMY RODZINNE VS FIRMY NIERODZINNE.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z siedzibą przy ul.
Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201, adres e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl, jako stronę
przetwarzającą Pani/Pana dane osobowe, dla potrzeb niezbędnych do realizacji X Naukowej Konferencji z cyklu
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Zarządzanie w nowej rzeczywistości gospodarczej – firmy
rodzinne vs firmy nierodzinne,
wskazuje się organizatora Konferencji tj. Katedrę Zarządzania

Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania jako jednostkę Politechniki Częstochowskiej (dalej organizator).
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można
kontaktować się pod numerem telefonu 34 325 04 71, adresem e-mail iodo@pcz.pl lub przy użyciu danych
kontaktowych Administratora Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
− organizacji i przeprowadzenia Konferencji,
− informowania uczestników Konferencji za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości
SMS, e-mail, social media o sprawach związanych z Konferencją oraz z Konkursem,
− promowania Konferencji,
− publikacji wyników Konkursu na stronie oraz przez social media,
− wydawanie nagród i dyplomów, głoszenia referatów, przemówień.
4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:
− tytuł i stopień naukowy,
− imię i nazwisko uczestnika,
− stanowisko,
− służbowy adres e-mail,
− służbowy i prywatny numer telefonu,
− nazwę Uczelni, szkoły lub firmy wraz z danymi adresowymi i nr NIP,
− imię i nazwisko opiekunka wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,
− służbowy adres do korespondencji.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3 lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe, przez okres trwania Konferencji, a następnie
w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach
marketingowych, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym powierzono dane w celu obsługi
strony internetowej, w tym zapewnienia bezpieczeństwa.
8. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów
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/WE.

9. W związku z przetwarzaniem przez organizatora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do:
− dostępu do treści danych osobowych,
− sprostowania danych osobowych,
− usunięcia danych osobowych,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− przenoszenia danych osobowych,
− żądania zaprzestania przetwarzania osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu/ skargi do Prezesa UODO.
9. Jeżeli Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Konferencji nie dochodzi
do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest
zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe,
a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konferencji
organizowanej przez Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem.
12. Polityka Prywatności – postanowienia ogólne
Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie przekażą
nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Na podstawie 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/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych "RODO") oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).
13. Pliki Cookies
Dla Państwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by
dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdują się informacje
szczegółowe:
Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane
po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej,
z której one pochodzą. Mają one na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych
informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na
celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Dostawcą usług hostingowych jest SGP Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92.
Dostarcza ona rozwiązania dotyczące plików cookies. Więcej informacji o plikach Cookies pod adresem:
iodo@sgpgroup.eu

