
  

  Strona  1 z  2 

Informacja RODO 

 

 

1. Administrator 

Administratorem danych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

iod@uni.lodz.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

− rejestracja zgłoszeń uczestnictwa (czynnego i biernego) w Konferencji; 

− obsługa zarejestrowanych uczestników konferencji naukowej, obejmująca w szczególności 

komunikację z uczestnikami oraz rozliczanie ich uczestnictwa; 

− komunikacja z osobami współpracującymi ze Administratorem w ramach organizacji konferencji 

naukowej (m.in. zaangażowanymi w realizację czynności dotyczących kwestii merytorycznych, takich 

jak analiza zgłoszonych propozycji form czynnego uczestnictwa); 

− realizacja Konferencji, 

− publikacja artykułów. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1. Dane osobowe w postaci wizerunku 

uczestników wykorzystywanych w celach promocyjnych/informacyjnych lub adresu e-mail uczestnika 

przetwarzane w celu informowania o kolejnych edycjach konferencji w przypadku wyrażenia zgody na 

takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). 

4. Dobrowolność podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji. 

5. Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy. 

6. Źródło danych 

W przypadku wysyłania zaproszenia drogą elektroniczną Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, dane 

kontaktowe) pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych. W przypadku zapisu na konferencję przez 

formularz Pani/Pana dane pochodzą z treści uzupełnionego formularza. 

 

 
1 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm. 
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7. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

8. Czas przetwarzania  

W przypadku: 

− zaproszenia Pani/Pana na Konferencję drogą elektroniczną Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z informowaniem o wydarzeniach naukowych 

organizowanych przez Uniwersytet Łódzki; 

− zapisu na Konferencję dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i 

komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz czas niezbędnego przechowywania 

dokumentacji finansowo-księgowej; 

− dane uczestników czynnych konferencji (zawarte m.in. w tekstach naukowych) będą przetwarzane 

wieczyście; 

− Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej 

wycofania. 

9. Prawa związane z przetwarzaniem  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

10. Prawo wniesienia skargi  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

 

Ponadto informujemy, że podczas konferencji będą wykonywane fotografie w celu jej upamiętnienia, 

które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej i social mediach organizatorów. Wydarzenie 

może być także rejestrowane. 


