
INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników konferencji naukowej 

„II KONFERENCJA NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA INTELIGENCJA. 

Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania” 

 
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r.  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)  (Dz. U. UE L 119, s. 1 

z dnia 04.05.2016r.), dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że: 

1) Współadministratorami danych osobowych są: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej „Uczelnia” lub „Uniwersytet” adres: ul. 

Podchorążych 2, 30-084 Kraków), Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy 

Instytut Badawczy, aleja Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa (dalej OPI) oraz  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Auditorium Maximum UKSW, bl. 17, Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 

(dalej WPiA UKSW). 

2) Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z wyznaczonymi przez 

Współadministratorów Inspektorami Ochrony Danych w sprawach dotyczących: 

przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl lub adresy 

Współadministratorów wskazane w pkt 1. Inspektorzy są zobowiązani także 

do udzielania informacji w zakresie uzgodnień między Współadministratorami. 

3) Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości 

kształcenia oraz działalności naukowej. Do zadań samorządu radców prawnych należy 

w szczególności współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa oraz doskonalenie 

zawodowe radców prawnych. Uczelnia, OPI i WPiA UKSW w związku ze swoim 

przeznaczeniem przetwarzają dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

danych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), dalej „p.s.w.n.”, i aktów wykonawczych, a także 

ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2115, 

ze zm.) oraz przepisów dotyczących archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e 

RODO. 

Uniwersytet przetwarza dane osobowe także poprzez przechowywanie, zabezpieczanie  

i udostępnianie zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w związku 

z art. 49 ust. 3 p.s.w.n. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach - w szczególności art. 22 ust. 1, art. 23, art. 35 ust. 1 (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 553, ze zm.). 

4) Współadministratorzy przetwarzają następujące dane osobowe Uczestnika: imię  

i nazwisko, tytuł/stopień naukowy lub zawodowy, afiliacja (nazwa uczelni, pracodawcy  

lub zleceniodawcy, firma przedsiębiorcy – w przypadku wykonywania działalności 

gospodarczej), wizerunek (przebieg konferencji będzie udokumentowany w formie audio-
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wizualnej, natomiast zdjęcia z konferencji będą zamieszczone na stronie Uczelni, na 

profilu Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu na Facebooku oraz na 

stronach i profilach na Facebooku pozostałych Współorganizatorów wymienionych w 

punkcie 1), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. 

5) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym 

uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

danego Współadministratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania. 

Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili chęć publikacji swoich artykułów w pracy 

zbiorowej, zostaną przekazane do Wydawcy w celu realizacji umowy.   

6) Współadministratorzy będą przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny  

do realizacji ustawowych i statutowych zadań Uczelni, OPI oraz WPiA UKSW. 

7) Osoba, których dane dotyczą, ma prawo, w zależności od podstawy prawnej 

przetwarzania, skorzystać z uprawnień przysługujących jej na podstawie przepisów 

prawa, w tym do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania 

od Współadministratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. 

Jeżeli dane są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich 

oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach 

danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane 

zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych 

lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących 

użytkownikowi, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

(art. 15 ust. 1 RODO); 

b) otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza 

kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Współadministrator może nałożyć 

opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 

15 ust. 3 RODO); 

c) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia 

niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

d) usunięcia danych, jeżeli Współadministrator nie ma już podstawy prawnej 

do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania 

(art.17 RODO); 

e) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem  

a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając 

ograniczenia  ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych 

danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła 

sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

f) przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych 

osobowych ją dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania 

przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane  



na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej  

oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator 

Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw 

do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, 

których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą 

ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany 

zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 

h) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8) Podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne  

do realizacji obowiązków ciążących na Współadministratorach. Zgłoszenie udziału  

w konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w formularzu i innych dokumentach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO. Zakres żądanych w formularzach i dokumentach danych jest ograniczony 

do niezbędnego minimum. Pobrane dane nie będą wykorzystywane w innych celach 

niż realizacja zadań ustawowych Uniwersytetu, OPI oraz WPiA UKSW.  

9) Teren Uniwersytetu, z uwagi na konieczność utrzymania porządku i bezpieczeństwa 

oraz ochrony mienia, został objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawę prawną 

stosowania monitoringu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 50 p.s.w.n. oraz art. 

5a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1182, ze zm.). Zebrane dane osobowe  

w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres realizacji celu, o którym mowa  

w pierwszym zdaniu pkt 9, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres przechowywania 

danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód  

lub Uczelnia powzięła wiadomość, że mogą stanowić dowód w sprawie. 

10) Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w niniejszej Informacji nie będą 

przekazywane bez zgody osób, których dane dotyczą, do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 


