
Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna w związku z organizacją 

III Konferencji Logopedycznej Mózg – Język – Komunikacja 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej RODO: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji 

Logopedycznej Mózg – Język – Komunikacja  (zwanej dalej „Konferencją”) jest Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; 

2. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można się 

kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: prac_dt@amu.edu.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3. dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. obsługi uczestnika Konferencji, w tym przekazywania bieżących informacji 

organizacyjnych, przekazania materiałów pokonferencyjnych oraz obsługi płatności 

związanych z udziałem w Konferencji, 

b. transmisji przebiegu Konferencji w czasie rzeczywistym, utrwalenia zapisu transmisji 

(audio/wideo) oraz udostępnienia zapisu audio/wideo pozostałym uczestnikom 

Konferencji na stronie internetowej Administratora – w przypadku uprzedniego 

wyrażenia przez uczestnika Konferencji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

w postaci wizerunku lub głosu; 

4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez uczestnika 

Konferencji podczas rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  

w związku z organizacją Konferencji; 

5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku lub głosu jest 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dane te są przetwarzane na podstawie zgody uczestnika 

Konferencji. Za wyrażenie zgody poczytywane jest skorzystanie z linku umożliwiającego 

przystąpienie (online) do udziału w Konferencji oraz włączenie kamery internetowej lub 

mikrofonu; 

6. dane osobowe uczestników Konferencji mogą zostać udostępnione dostawcom narzędzi 

informatycznych służących do organizacji konferencji w formie online lub 

współorganizatorom Konferencji celem dokonania obsługi płatności związanych z udziałem w 

Konferencji; 

7. dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku wizerunku lub 

głosu – przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konferencji; 

8. uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na 

zasadach przewidzianych w przepisach RODO; 

9. uczestnik Konferencji może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci wizerunku lub głosu; wycofanie zgody następuje przez wyłączenie 
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kamery internetowej lub mikrofonu, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10. uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11. podanie danych osobowych w zakresie objętym rejestracją na Konferencję jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rejestracji oraz udziału w tym 

wydarzeniu; udostępnienie podczas Konferencji wizerunku lub głosu jest również dobrowolne, 

przy czym w przypadku braku zgody na przetwarzanie takich danych osoby uczestniczącej w 

Konferencji w sposób zdalny, osoba ta będzie mogła w niej uczestniczyć tylko w sposób 

bierny, tj. z zachowaniem możliwości zapoznania się z treścią wystąpień innych uczestników, 

a w przypadku osoby uczestniczącej w Konferencji w sposób stacjonarny, brak zgody na 

przetwarzanie ww. danych jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w 

Konferencji; 

12. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


