Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników XI Konferencji Komitetu
Badań nad Migracjami PAN „Migracje w dobie kryzysów społecznych”
Łódź, 21-23 września 2022
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej zwanego
„rozporządzeniem RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul.
Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
2. W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ lub
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
3. Dane osobowe obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, afiliacja
będą przetwarzane w następujących celach:
•

•

rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia XI Konferencji Komitetu
Badań nad Migracjami PAN „Migracje w dobie kryzysów społecznych” Łódź, 21-23
września 2022;
komunikowania się z Uczestnikami w sprawach związanych z Konferencją,
udokumentowania jej przebiegu, w tym m.in. sporządzenia listy Uczestników,
wydania zaświadczeń/certyfikatów uczestnictwa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
•
•

6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO (w związku z wymogami przepisów prawa oraz
aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w UŁ);
6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie danych osobowych;

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi realizującemu Konferencję oraz innym
podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów
zawartych z Uniwersytetem Łódzkim.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3 powyżej przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej
Konferencji przez Uniwersytet Łódzki. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa
dane osobowe mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń.
8. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji o przyszłych konferencjach
i wydarzeniach do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
9. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo:
•
•

dostępu do treści swoich danych,
do sprostowania swoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

•
•
•

do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
w przypadkach przewidzianych prawem,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji
celów, o których mowa w pkt 3 powyżej.

