INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Poniższe informacje podawane są na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej „RODO”).
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest: Uniwersytet Warszawski (dalej „UW”) z
siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa oraz Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej
4 – jako współadministrtatorzy w rozumieniu art. 26 RODO.
Z UW można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@adm.uw.edu.pl lub pisemnie, pod adresem
wskazanym powyżej.
Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: kdpw@kdpw.pl lub pisemnie, pod adresem
wskazanym powyżej.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez UW i KDPW Kongresu
Rynku Kapitałowego w 2018 r., zwanego dalej Kongresem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami,
bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są
upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz do Jet Events Sp.zo.o.,
Organizatora wykonawczego Kongresu.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Kongresu, z zastrzeżeniem, że po jego zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej
przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia
praw lub roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od UW i KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a
ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iod@adm.uw.edu.pl lub
kdpw@kdpw.pl. W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może
zostać przesłana w formie pisemnej, na adres UW lub KDPW.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez UW lub
KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem
ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby udziału w organizowanym przez UW i KDPW
Kongresie. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwi Pana/Pani udział w Kongresie.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

