
Klauzula informacyjna (art. 13) - dla uczestnika konferencji/spotkań 

okolicznościowych (wydarzenia): 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

wsprawie 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, 40-055 Katowice, 

ul. Poniatowskiego 31. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@wug.gov.pl, telefonicznie 32 7361857 lub pisemnie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych, Wyższy Urząd Górniczy, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31. 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a: 

1) imię i nazwisko, adres - w celu zorganizowania i przeprowadzenia konferencji/spotkania 

okolicznościowego (wydarzenia);  

2) wizerunek – w celu ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia i wideo) oraz promocji 

wydarzeń na stronie www urzędu, w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska 

wGórnictwie” oraz w publikacjach okolicznościowych wydanych w formie papierowej i elektronicznej. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych 

osobowych, ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi 

wymagające dostępu do danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Okres przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu cofnięcia zgody 

albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może 

Pani/Pan cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: iod@wug.gov.pl.  
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Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

2) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

przed jej cofnięciem; 

3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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