
[For English see below]  

RODO Klauzula informacyjna / GDPR Information clause:  

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 

(dalej: PIHRB), z siedzibą w Częstochowie, 42-208, przy ul. Mireckiego 25/36.  

Z Administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

office@pihrb.org lub listownie na adres siedziby administratora. Administrator Państwa danych 

osobowych, będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych dotyczących 

Państwa: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• rejestracji; 

• umożliwienia mi udziału w konferencji, której dotyczy formularz zgłoszeniowy, w tym 

poprzez wysłanie mi linku dostępowego do spotkania  na platformie Zoom i 

udostępnienie platformy podczas spotkania; 

• umożliwienia mi udziału w warsztacie dotyczącym facylitacji, który odbędzie się po 

konferencji;   

• otrzymania materiałów pokonferencyjnych; 

• uzgodnienia formy wsparcia by móc komfortowo uczestniczyć w konferencji; 

• realizacji innych działań związanych z efektywną organizacją konferencji i warsztatu.  

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6ust. 1 lit. a RODO1 (zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych). Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw 

na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:  

• dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;  

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art.17 ust. 3 RODO);  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych;  

• wycofania zgody.  

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie 

m.in. wysyłając maila na adres: office@pihrb.org. Wycofanie zgody przed konferencją i/lub 

warsztatem skutkować będzie brakiem możliwości udziału w nich. Przypominamy jednocześnie, 

że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Dostęp do Państwa danych 

osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz członkowie władz 

Administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z organizacją konferencji i 

warsztatu. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są podmioty 

związane z realizacją umowy oraz podmioty wspierające Administratora w realizacji działań 

związanych z organizacją konferencji i warsztatu.  



Information clause:  

The Administrator of your personal data is the Polish Institute of Human Rights and Business 

(hereinafter referred to as PIHRB), based in Częstochowa, 42-208, at Mireckiego 25/36 St. The 

Administrator can be contacted by e-mail: office@pihrb.org or by post to the address of the 

Administrator's registered office. The Administrator shall process the following categories of 

personal data concerning you: name, surname, e-mail address, telephone number. 

 

PURPOSES AND LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING 

Personal data are processed for the purposes of: 

• registration; 

• enabling me to participate in the conference,  by sending me an access link to 

meeting on the Zoom platform and making the platform available during the meeting; 

• enabling me to participate in the workshop that will take place after the conference   

• receiving post-conference materials; 

• agreeing on a form of support so that I can comfortably participate in the conference. 

• carrying out other activities related to the effective organisation of the conference and 

the workshop. 

The basis for processing your personal data is Article 6(1)(a) of the RODO (consent to the 

processing of personal data). We guarantee the keeping of your rights under the principles set 

out by RODO, i.e. the right to:  

- access your data and receive a copy of it;  

- rectify (amend) your personal data;  

- restrict the processing of your personal data;  

- erase your personal data (subject to Article 17(3) of the RODO);  

- lodge a complaint with the President of the Data Protection Authority if you consider that the 

processing of your personal data violates the provisions of the law on personal data protection;  

- withdraw your consent. 

 

You may withdraw your consent to the processing of your personal data at any time e.g. by 

sending an email to: office@pihrb.org. Withdrawal of consent before the conference and/or 

workshop will result in inability to participate in them. We would also like to remind you that 

your withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis 

of your consent prior to its withdrawal. Access to your personal data will be provided to 

authorised employees, associates and members of the Administrator's authorities who need to 

process your data in connection with the organisation of the conference and workshop. 

Recipients to whom your personal data may be transferred are entities related to the execution 

of the contract and entities supporting the Administrator in the execution of activities related to 

the organisation of the conference and the workshop. 


