
Klauzula informacyjna 

[wersja pełna] 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
(dalej: PIHRB) z siedzibą w Częstochowie (42-208) przy ul. Mireckiego 25/36, KRS: 
0000505623.  

Z PIHRB można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@pihrb.org 
lub listownie na adres siedziby PIHRB.  

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji seminarium i umożliwienia Państwu udziału 
w organizowanym seminarium, w tym w celu prowadzenia rejestracji uczestników, realizacji 
innych działań związanych z efektywną organizacją seminarium, umożliwienia udziału w 
seminarium, którego dotyczy formularz zgłoszeniowy, w tym poprzez wysłanie linku 

dostępowego do spotkania na platformie Zoom i udostępnienie platformy podczas spotkania 
oraz dystrybucji materiałów poseminaryjnych.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 
1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; dalej jako: RODO) wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci 
wypełnienia i przesłania formularza rejestracji do PIRHB (a w przypadku wizerunku lub głosu 
– poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na włączeniu kamery lub mikrofonu w 
trakcie wydarzenia). Dane będą przetwarzane do czasu pełnej realizacji seminarium, w tym do 
czasu przesłania materiałów poseminaryjnych, lub do czasu wycofania zgody na ich 
przetwarzanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Jednocześnie 
informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w 
dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: office@pihrb.org. Wycofanie zgody 

przed rozpoczęciem seminarium skutkować będzie brakiem możliwości udziału w nim.  

Dane mogą być również przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów PIHRB, 
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami (zatem w postaci zabezpieczenia roszczeń), jakie mogą wyniknąć w związku z 
organizacją wydarzenia, w tym dla udokumentowania faktu posiadania zgody zgodnie z zasadą 
rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego 
z przepisów prawa.  

Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są podmioty 
związane z realizacją seminarium oraz podmioty wspierające PIHRB w realizacji działań 
związanych z organizacją seminarium, w tym dostawcy platform do organizacji 
telekonferencji, usługodawcy IT i hostingodawcy.  

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (EOG) – wydarzenie będzie organizowane za pośrednictwem 
platformy Zoom, której dostawcą jest Zoom Video Communications Inc. z siedzibą w USA. Aby 
zapewnić Państwu maksymalną ochronę w związku z realizowanym transferem, PIHRB 
zawarło z dostawcą umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez 
Komisję UE. Więcej informacji o zabezpieczeniach stosowanych przez dostawcę dostępne pod 
adresem: https://explore.zoom.us/en/gdpr/. 
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Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami również prawo do żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w 
dowolnym momencie, przy czym wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 
wycofaniem.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w 
organizowanym seminarium.  


