
 
 
 
 

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych 
(skrót: RODO) przeznaczona dla każdego uczestnika konferencji w ramach projektu pn. „Board for Detection 
and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management 
in CE” (skrót: boDEREC-CE) 
 
 
Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania 
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), że: 
1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych w zw. z uczestnictwem w konferencji 

zorganizowanej w dn. … w ramach projektu pn. „Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical 
Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE” (skrót: boDEREC-CE) jest 
… 

2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami RODO wyłącznie po uzyskaniu na to Pani/Pana 
jednoznacznej pisemnej zgody (za art. 6. lit. a RODO). 

3. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest …, e-mail: …., nr telefonu: …… (Inspektor jest do Państwa 
dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych). 

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji realizowanej 
w ramach projektu boDEREC-CE oraz sprawozdawczości projektowej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe (w 
tym wizerunek) zostaną wykorzystane w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych projektu 
boDEREC-CE. Zakres wykorzystania dot. publikacji tradycyjnych (papierowych) oraz elektronicznych (w tym 
publikowanych w Internecie). 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania projektu boDEREC-CE oraz 
czasu związanego z wymogiem archiwizacji danych projektowych (jednak nie dłużej niż łącznie 8 lat). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą pracownicy Administratora zatrudnieni w ramach projektu boDEREC-CE 
oraz podmiot odpowiedzialny za całość działań organizacyjnych i koordynacyjnych rzeczonego projektu, tj. 
Partner Wiodący (Lead Partner), Menadżer Komunikacji (Communication Manager), Instytucja Zarządzająca 
(Joint Secretary), któremu Administrator przekazuje dokumentację w celu kontrolno-zarządczym (dokładne 
dane dot. powyższych podmiotów są dostępne na stronie internetowej projektu: https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html). Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu boDEREC-
CE zostały zawarte odpowiednie umowy gwarantujące adekwatne zabezpieczenie przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

7. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub 
Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, iż przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powiązane przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. Podmiotem właściwym do wnoszenia skarg jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne i wynika z jednoznacznie udzielonej 
pisemnej zgody, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować całkowitą lub częściową 
niemożnością uczestnictwa w konferencji realizowanej w ramach projektu boDEREC-CE. 

11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu [tj. zbieraniu i analizowaniu 
jednostkowych informacji o indywidualnym uczestniku konferencji na podstawie jej/jego zachowań zw. 
z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy 
przyszłych zachowań zw. z pracą naukowo-badawczą]. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą Klauzulą. 

 
 
 
 

………………………………………………………………  
(miejsce, data, podpis) 

 


