Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych koordynatorów i osób prowadzących
wydarzenia w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, zwanego dalej: XVI PFNiS
Informujemy, że:
1)

Dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku,
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba,
której dane osobowe są przetwarzane może napisad e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na
adres: iod@pb.edu.pl
2) Podane dane osobowe, będą wykorzystywane w celu koordynowania przez Uczelnię organizacji
XVI PFNiS, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa przez
okres od 10 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018 r. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte
z dokumentów znajdujących się na Uczelni.
3) Dane osobowe otrzymaliśmy od władz Uczelni lub Instytucji współorganizujących XVI PFNiS jako
osób wyznaczonych do kontaktu lub osób prowadzących wydarzenie w ramach XVI PFNiS w celu
jego realizacji.
4) Uczelnia będzie przetwarzad podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, tytuł naukowy,
adres e-mail, numer telefonu, nazwę pracodawcy (współorganizatora wydarzenia) XVI PFNiS.
5) Uczelnia przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest umożliwienie przeprowadzenia organizacji XVI PFNiS.
6) Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy
dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, żądania ograniczenia
przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowośd danych, przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Uczelnia nie potrzebuje już
danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad
podstawą takiego sprzeciwu, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.
7) Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza
powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do właściwej realizacji XVI
Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
9) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa.
10) Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
11) Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na
automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

