Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą:
1. Administratorem danych osobowych uczestników „ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where
Research Meets Applications” jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z
siedzibą w Lublinie (20-031), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, NIP 712-010-36-92, REGON
000001353.
2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dalej: UMCS) informuje, że dane
zgromadzone w związku ze zgłoszeniem na wydarzenie „ECOTECH-COMPLEX Seminar.
Where Research Meets Applications” (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, afiliacja, nick,
nagrania audio, audio-wizualne) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
przedmiotowego wydarzenia.
3. Podanie danych w zakresie wynikającym z rejestracji i uczestniczenia w w/w
wydarzeniu jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania, bez
podania danych udział w w/w wydarzeniu jest niemożliwy.
4. Podstawą gromadzenia i przetwarzania danych jest zgoda uczestnika oraz fakt, iż
przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia w/w wydarzenia, którego
uczestnikiem jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed jego
wykonaniem (art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych/RODO).
5. UMCS przetwarza i gromadzi dane osobowe w zakresie treści otrzymywanych przez
osoby dołączające do „ECOTECH-COMPLEX Seminar. Where Research Meets
Applications”, czyli danych podawanych przy rejestracji do programu.
6. Administrator Danych Osobowych informuje, że w przypadku przetwarzania danych w
oparciu o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z
art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz – w
przypadkach przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
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7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nick, nagrania audio, audiowizualne) będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego
celu, tj. nagrania z konferencji zostaną usunięte niezwłocznie po okresie zakończenia
cyklu seminariów, czyli będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do
30.06.2021r.
8. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym (firmie Microsoft –
w ramach bezpłatnej usługi Office 365 dla edukacji) i innym podmiotom, którym
administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci
wykonanie określonych usług, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
osobowych oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
9. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi Microsoft Office
365 dla edukacji (Microsoft Teams). Microsoft deklaruje się przestrzegać wymagań
określonych w przepisach prawa ochrony danych przyjętych w krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przekazywania,
zatrzymywania i innego przetwarzania danych osobowych, natomiast wszystkie
przypadki przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO. Ponadto
Microsoft ma certyfikat Programu Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA —
Privacy Shield Framework.
10. Zgromadzone dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
11. UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która
można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.
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