Szanowni Państwo,
Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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) zwanego
dalej – RODO, uprzejmie informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Zakład
Terapii Zajęciowej z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 10 oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Socjologii
z siedzibą w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail: iod@ump.edu.pl
3.Państwa dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są w związku z udziałem i realizacją
VI Konferencji Naukowej „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Ludzie, zwierzęta, zdrowie” organizowanej przez
Administratorów danych wymienionych w pkt.1. w dniach 15-16 października 2021r.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: rejestracji uczestnictwa w VI Konferencji Naukowej „Praktyki
wobec zwierząt w XXI wieku. Ludzie, zwierzęta, zdrowie” oraz komunikowania się z uczestnikami w sprawach
związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
5.Państwa dane osobowe w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu
przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji.
6.Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym
podmiotów/instytucji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

podmiotom/instytucjom,

za

wyjątkiem

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratorów danych
wymienionych w pkt.1 o danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeżeli uznacie Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział w konferencji.

