KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI:
UCZESTNIK KONFERENCJI, EVENTU
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować z nim pod
adresem: iod@tuv-nord.pl lub tel. 609670458.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spotkania w ramach prowadzonej
przez Administratora konferencji, eventu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, danych
kontaktowych: adresu e-mail, numeru telefonu.
5) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom. Dane mogą być
udostępniane szczególnym kategoriom odbiorców, którzy są do tego upoważnieni przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi przeprowadzenia
konferencji, eventu oraz przez okres 6 lat od roku jej zakończenia.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania
danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji udziału w konferencji/evencie.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi
ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
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13) W zawiązku z obecnością koronwirusa COVID-19 w Polsce informujemy, że na skutek
nadzwyczajnych okoliczności, może dojść do zmiany sposobu, w jakim będą przetwarzane Państwa
dane osobowe.
Mając na uwadze najwyższą troskę, jaką darzymy zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników
i współpracowników informujemy, że do naszych obowiązków jako pracodawcy oraz organizatora
konferencji/eventu/szkolenia należy organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i
higieniczne warunki pracy oraz reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i
higieny pracy (art. 207 § 2 pkt 1-3 Kodeksu pracy).
Poniżej szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych w związku z zaistniałym stanem
wyjątkowym związanym ze stanem epidemii:
Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o
Cel przetwarzania
ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.
Art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
Ochrona zdrowia i zapobieganie
Art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Ochrona
żywotnych
interesów Art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
pracownika lub współpracownika.
Art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

`Wykonanie
przez
pracodawcę
obowiązków prawnych w postaci
przekazywania informacji uprawnionym
organom i służbom, w tym służbom
sanitarno-epidemiologicznym.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239, ze zm.) w zakresie w jakim pracodawca
obowiązany jest do udzielania uprawnionym organom,
w
tym
służbom
sanitarno-epidemiologicznych
informacji
w
zakresie
objętym
przepisami
obowiązującego prawa,
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww.
ustawy.

Dane przetwarzane dla wyżej wskazanych celów mogą być udostępniane szczególnym kategoriom
odbiorców, którzy są do tego upoważnieni przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
(art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia
2008 r. [tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.]) - np. służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bądź
innym służbom kryzysowym. Przekazywane dane, poza danymi podstawowymi, jak imię i nazwisko,
obejmować mogą informacje o adresie zamieszkania lub danych kontaktowych, w celu ułatwienia
skontaktowania się z pracownikiem lub współpracownikiem, gdyby zaistniało zagrożenie o charakterze
sanitarnym.
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Pani/Pana dane osobowe zgłoszone w ramach formularza oświadczenia o stanie zdrowia, będą
przetwarzane przez okres 1 miesiąca od ostatniego dnia konferencji/eventu/szkolenia w ramach,
którego zostało złożone oświadczenie.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych, zasady przetwarzania i przysługujące prawa
z zakresu ochrony danych osobowych nie zmieniają się.
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