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OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE 

 DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 

„Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP” 

(Challenges of Codification in 100th anniversary of erection of Codification 

Committee of Republic of Poland) 

Kraków, 15-16 listopada 2019 r.  

Organizatorzy:  

Polska Akademia Umiejętności 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 

 

Szanowni Państwo,  

organizując Konferencję pt.: „Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji 

Kodyfikacyjnej RP” (Challenges of Codification in 100th anniversary of erection of Codification 

Committee of Republic of Poland) – zwanej dalej „Konferencją”, zależy nam na przejrzystości 

działań i ochronie Państwa danych osobowych, dlatego w związku z wejściem w życie 

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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanego dalej: „RODO”), pragniemy dopełnić obowiązku 

informacyjnego i poinformować  Państwa, o tym że zgodnie z art. 13 RODO: 

 

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są - związani 

porozumieniem  o  współadministracji,  organizatorzy Konferencji, tj: 

⎯ Polska Akademia Umiejętności (adres: ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków; KRS: 

0000213557, NIP: 6761019051, REGON: 350528900); 

⎯ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, reprezentowany przez Dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji UJ, prof. dr hab. Jerzy Pisulińskiego (Gołębia 24, 31-007 

Kraków; NIP: 6750002236, REGON: 000001270); 
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- zwani dalej: „Współadministratorami danych”. Wyciąg z zawartego porozumienia 

dostępny jest na stronie internetowej: _________ .  

 

2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i późniejszej 

obsługi Państwa jako uczestników Konferencji, w tym w szczególności w 

celu: 

⎯ identyfikacji i rejestracji uczestników Konferencji za pośrednictwem formularza 

rejestracyjnego znajdującego się na: www.problemykodyfikacji.pau.krakow.pl;   

⎯ przygotowania materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów);  

⎯ wymiany informacji między organizatorami Konferencji, a jej uczestnikami, w tym za 

pośrednictwem wiadomości e-mail; 

⎯ dokonywania rozliczeń Konferencji; 

⎯ obsługi fakturowania i płatności.  

 

Państwa dane osobowe będą zatem przetwarzane przede wszystkim w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach danych (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); ochrony Państwa żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO); oraz dla 

realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Współadministratorów danych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 

wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 

szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem(art. 6 ust. 1 lit. eRODO).  

 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są ww. 

przepisy RODO, a w pozostałym zakresie - udzielona przez Państwa zgoda.  

 

W świetle obowiązującego prawa podanie przez Państwa danych osobowych w celu 

zgłoszenia chęci uczestnictwa Konferencji jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

realizacji wyżej wskazanych celów. Żądanie przez Państwa usunięcia danych przed 15 

listopada 2019 r.  jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.  W przypadku 

wystosowania takiego żądania po 15 listopada 2019 r. usunięcie wszystkich danych 

przed upływem wskazanego w pkt. 4 okresu retencji może okazać się niemożliwe. 

 

3. Jednocześnie informujemy, że: 

⎯ mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych przez Współadministratorów danych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych; 

⎯ przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane zagranicę; 

⎯ Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko tym podmiotom, które muszą mieć 

do nich dostęp. Dane przetwarzane są na podstawie umowy ze 

Współadministratorami danych i wyłącznie z ich polecenia. Nie udostępniamy 

żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny.  
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⎯ Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

⎯ przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim 

wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej przez 

Panią/Pana zgodzie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

4. Administrator danych nie będzie przechowywał Państwa danych 

osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich 

dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.  

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane:  

⎯ do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie. Zakres: imiona i nazwiska, 

afiliacja, stopień/ tytuł naukowy, adres e-mail, numer telefonu; 

⎯ zgodnie z okresami wymaganymi przez prawo, tj. przez okres 5 lat licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Zakres: dane płatności. 

 

5.  Informacje dodatkowe  

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść 

sprzeciw, cofnąć swoją zgodę lub mają Państwo jakiekolwiek pytania w związku z 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres 

e-mail: problemykodyfikacji@pau.krakow.pl lub kontakt osobisty w siedzibie 

organizatorów Konferencji. 
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