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Wrocław 05-06 listopada 2021 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-

901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 60 00, www.pan.pl oraz PAN Oddział we Wrocławiu, ul. 

Podwale 75, tel. 71 750 75 00, www.wroclaw.pan.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 

skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl. 

3. Dane osobowe uczestników warsztatów naukowych ISSA2021 przetwarzane są w celu 

zapewnienia obsługi działań związanych z organizacją przedsięwzięcia oraz jego 

udokumentowania (w tym rejestracja wizerunku). 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem 

podmiotów związanych z organizacją warsztatów naukowych ISSA2021. 

5. Ponadto nazwiska uczestników warsztatów naukowych ISSA2021 jak i nazwiska współautorów 

prezentacji zostaną upublicznione w materiałach konferencyjnych i w programie 

konferencyjnym umieszonym na stronie konferencji, zgodnie z przesłanymi streszczeniami 

i deklaracjami.  

6. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz 

obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania 

działalności PAN, w tym prezentacji na stronie PAN. 

7. Wszyscy uczestnicy warsztatów naukowych ISSA2021 posiadają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz 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, za wyjątkiem danych zamieszonych na trwałych nośnikach 

(wydrukowanych w materiałach konferencyjnych). 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych każdy uczestnik warsztatów 

naukowych ISSA2021 ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak 

możliwości wzięcia udziału w międzynarodowych warsztatach naukowych „Innowacyjne 

Systemy Konstrukcyjne w Architekturze (ISSA2021)”. 
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