Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz informacja o zasadniczej treści
wspólnych uzgodnień Współadministratorów
Zgodnie z art. 13 i 14 oraz art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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 zwanego dalej „RODO” informujemy, że przetwarzamy
wspólnie Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych
uzgodnień Współadministratorów.
1. Współadministratorzy danych osobowych
Informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, reprezentowany przez Rektora – prof. dr. hab.
Adama Krętowskiego, zwany dalej „Współadministratorem wiodącym”,
2) Uniwersytet w Białymstoku, reprezentowanym przez Rektora – prof. dr. hab. Roberta
W. Ciborowskiego,
3) Politechnika Białostocka, reprezentowana przez Rektora – dr hab. inż. Martę KosiorKazberuk, prof. PB,
4) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział InstrumentalnoPedagogiczny, Edukacji Muzyczne i Wokalistyki, reprezentowany przez Dziekana –
prof. dr hab. Wiolettę Miłkowską,
5) Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku –
reprezentowana przez Prorektora ds. Filii w Białymstoku - prof. dr hab. Martę Rau,
6) Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, reprezentowane przez
Rektora – ks. dr Mariana Strankowskiego,
7) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, reprezentowana przez
Rektora – dr. Marka Jasińskiego, prof. NWSP,
8) Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, reprezentowana
przez Rektora – dr. hab. Dariusza Surowika, prof. PWSIiP,
9) Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach,
reprezentowana przez Rektora – dr Martę Wiszniewską,
10) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, reprezentowana przez Rektora – dr.
Aleksandra Prokopiuka,

11) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, reprezentowana przez Rektora –
doc. dr. Edwarda Hościłowicza,
12) Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, reprezentowana przez Rektora – prof. dr. hab.
n. med. Lecha Chyczewskiego,
13) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, reprezentowany przez Dyrektora – Annę
Daszutę-Zalewską
zwanych dalej „Współadministratorami”.
2. Inspektorzy Ochrony Danych
Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych lub osobę
kontaktową w sprawie ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Współadministratora Koordynującego może się Pani/Pan
skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za
pomocą e-mail: iod@umb.edu.pl : telefon: 85 6865215 lub pisemnie na adres ul. Kilińskiego
1, 15-089 Białystok
Istnieje także możliwość kontaktu z IOD Współadministratorów:
1. Współadministrator koordynujący – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku e-mail:iod@umb.edu.pl
2. Uniwersytet w Białymstoku - e-mail: iod@uwb.edu.pl
3. Politechnika Białostocka - e-mail: iod@pb.edu.pl
4. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział
Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzyczne i Wokalistyki - e-mail:
iod@chopin.edu.pl
5. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku –
e-mail: iod@at.edu.pl
6. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku – e-mail:
xmastr@op.pl
7. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – e-mail: l-rynska@tlen.pl
8. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – e-mail:
inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl
9. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach – email: iod@pwsz.suwalki.pl
10. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – e-mail: iod@wse.edu.pl

11. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – e-mail: iod@wsfiz.edu.pl
12. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku– e-mail: iod@wsmed.pl
13. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny – e-mail: iodo@bpnt.bialystok.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie ma na celu zorganizowanie i realizację XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i
Sztuki, który odbędzie się w dniach 7 maja – 15 maja 2022r.
Dane wizerunkowe przetwarzane będą w celach informacyjnych, promocyjnych i
archiwizacyjnych.
Dane podane przy rejestracji udziału w wydarzeniach organizowanych przez
Współadministratorów w ramach festiwalu – w celu rejestracji na wydarzenia.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e – wykonania przez uczelnię zadania
realizowanego w interesie publicznym.
3. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione u
Współadministratorów, podmioty przetwarzające, które wspierają nas systemami
teleinformatycznymi, dostarczają nam i obsługują nasze systemy informatyczne oraz
oprogramowanie wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Współadministratorów firma MaxVizual z Czarnej Białostockiej NIP 7421841344
W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wydarzenia
przechowywane będą do czasu zakończenia i okres niezbędny do rozliczenia festiwalu. Jeśli
chodzi o materiały archiwalne, przechowywanie będzie zgodne z Instrukcją Kancelaryjną
opracowaną u każdego ze Współadministratorów indywidualnie na podstawie przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Pani/Pana prawa:
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Inspektora Ochrony Danych
właściwego Współadministratora lub Współadministratora Koordynującego - dane
kontaktowe wskazano wyżej.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane
są przez Administratora Danych niezgodnie z RODO.
7. Podanie danych:
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale w przypadku rejestracji na
wydarzenia niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
W ramach umowy o współadministrowaniu zawartej pomiędzy
współadministratorami uzgodnione zostały zakresy odpowiedzialności dotyczącej
wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności
Współadministratorzy uzgodnili, że:
1) Współadministrator koordynujący wypełnia obowiązek informacyjny z art. 13 i 14
RODO wobec osób, których dane dotyczą poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej podlaskifestiwal.pl oraz na podstronie rejestracja.
Współadministratorzy mogą również we własnym zakresie przekazywać powyższą
informacje osobom uczestniczącym w wydarzeniach u Współadministratorów.
Obowiązek informacyjny zawiera również informacje o zasadniczej treści wspólnych
uzgodnień pomiędzy Współadministratorami,
2) Każdy Współadministrator we własym zakresie realizuje żądania wykonania Prawa
jednostki, które do niego wpływają oraz powiadamia Współadministratora
Koordynującego. W przypadku, gdy Współadministrator nie jest w stanie
odpowiedzieć na żądanie, kieruje żądanie do właściwego Współadministratora lub do
Współadministratora Koordynującego.

3) Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi
w art. 5 RODO,
4) Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe wyłącznie
w przypadkach gdy, i w takim zakresie, w jakim zachodzi jedna z podstaw
przetwarzania wskazana w art. 6 RODO,
5) Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do danych
osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest konieczny
dla realizacji Umowy,
6) do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które
posiadają imienne polecenie/upoważnienie do przetwarzania nadane przez
Współadministratora oraz zostały zobowiązane do zachowania danych osobowych
w tajemnicy,
7) każdy ze Współadministratorów zapewnia ochronę danych osobowych
i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO,
8) Współadministratorzy zapewniają, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych
osobowych zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów
o ochronie danych osobowych oraz konsekwencji ich naruszenia, w tym
w szczególności ze sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz swoich rolach
w tym zakresie.
Podczas realizacji XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się w
dniach 7-15 maja 2022r. utrwalany będzie wizerunek osób biorących udział w wydarzeniach
festiwalowych poprzez robienie zdjęć, nagrywanie obrazu i głosu, transmisji on-line i
wykorzystywanie ich w przestrzeni publicznej i w mediach przez czas nieograniczony poprzez
wystawy w miejscach publicznych, zamieszczanie na stronach internetowych i portalach
społecznościowych współadministratorów oraz mediów (m.in. prasa, telewizja, radio,
portale internetowe) relacjonujących wydarzenia festiwalowe.

