KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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),
Wojskowa Akademia Techniczna informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
Kontakt w celach związanych z organizacją Sympozjum Techniki Laserowej (dalej „Sympozjum”):
Komitet Organizacyjny:
e-mail: stl@sympozjumtechnikilaserowej.pl,
tel. +48 261 839 430; fax +48 22 666 89 50
2. Administrator Danych Osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@wat.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych w celach organizacji Sympozjum, a po jego zakończeniu, dla celów
dokumentowania przebiegu Sympozjum, a także – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych – w celu przekazywania zaproszeń do udziału i
współpracy w następnych wydarzeniach związanych z realizacją Sympozjum.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym rozpowszechniania wizerunku obejmuje takie
formy jak: udostępnianie na stronie internetowej WAT, Sympozjum oraz Instytutu Optoelektroniki,
udostępnianie za pośrednictwem prasy, jak również zamieszczenie w publikacjach, materiałach
sprawozdawczych, archiwalnych, statystycznych promocyjnych i informacyjnych (w tym publikacji)
WAT oraz Instytutu Optoelektroniki.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres organizacji Sympozjum – a w
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - w
bieżącym roku i w latach następnych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
11. Zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

