
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Konferencji pt. „Majowe 
Mrozy w Warszawie” 
  
Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27kwietnia 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 jako „RODO”), informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją konferencji 

pn. „Majowe Mrozy w Warszawie”  jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie, z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 
Warszawa oraz ośrodkiem szkoleniowym przy ul. Nowogrodzkiej 73. 

2. Współadministratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025627 przez Sąd 
rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe: 
1) uczestników konferencji w zakresie: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane do 

faktury, informacje dotyczące uczestnictwa w Konferencji; 
2) prelegentów i trenerów, prowadzących warsztaty w zakresie: dane identyfikacyjne, 

dane kontaktowe, dane potrzebne do zawierania umów, wizerunek, informacje 
biograficzne; 

3) partnerów i sponsorów w zakresie: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane 
potrzebne do zawierania umów, wizerunek; 

4) personelu organizatorów, osób obsługujących konferencję w zakresie: dane 
identyfikacyjne, dane kontaktowe. 

w następujących celach: 
- przeprowadzenie naboru za pomocą formularza rejestracyjnego, organizacja 

konferencji, przesłanie materiałów, kontakt e-mailowy lub telefoniczny w sprawach 
związanych z obsługą konferencji oraz pozyskanie finasowania z Warszawskiego 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (dalej WCIES) dla nauczycieli 
szkół warszawskich,  

- prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości,  
- dochodzenie i obrona roszczeń, 
- zamieszczenie zdjęć, wykonanych podczas trwania konferencji, na stronach 

internetowych oraz profilach facebookowych w celach informacyjnym 
i promocyjnych, zawierających Państwa wizerunek oraz przekazanie adresów e-mail 
do partnerów konferencji w celu przesłania Państwu oferty handlowej. 

4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (przekazanie adresów 
e-mail do partnerów konferencji); 

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w tym m.in. w związku z przepisami ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 



4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w 
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

5. Podanie danych osobowych (za wyjątkiem danych zbieranych na podstawie zgody) jest 
warunkiem udziału w konferencji. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

4. We wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie 
na numer 22 626 83 90, na adres poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie 
na adres siedziby głównej. 

5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: 
- instytucjom nadrzędnym takim jak: Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

Kuratorium Oświaty w Warszawie lub Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz organom 
nadzorczym i kontrolnym,  

- operatorom usług IT w związku z utrzymaniem systemów informatycznych,   
- WCIES w celu pozyskania finansowania dla nauczycieli szkół warszawskich,  
- Partnerom konferencji,  
- innym podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych lub, którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, 
- innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia 

konferencji.  
Dane mogą być przekazywane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora 
oraz udostępniane podmiotom publicznym, na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami 
prawa, ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń przez Administratora, a w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Zgodę mogą Państwo 
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby głównej Administratora lub na adres 
e-mail: zjazd.zapisy@oeiizk.edu.pl.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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