
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

UCZESTNICY KONFERENCJI 

„SEKSUOLOGIA WOBEC RÓŻNORODNOŚCI” - KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO I WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTS   

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (RODO), Administrator podaje następujące dane: 

2.  

1. Dane Administratora:  
 

3. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 

Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 

0000125332. 

 

2. Dane kontaktowe w 
sprawie ochrony 
danych: 
 

izabela.fornalik@gmail.com 

3.  Cel przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
 

a) Zorganizowanie, zarejestrowanie i przeprowadzenie konferencji naukowej, 
co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na 
prowadzeniu działalności naukowej zgodnej z profilem działalności (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO),  

b) Zorganizowanie, zarejestrowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania 
Członków PTS, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 
1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
zgonie ze statutem PTS,   

c) Stworzenie materiałów promujących konferencję, w szczególności 
wykonanie zdjęć z konferencji – podstawą prawną przetwarzania będzie 
art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  
4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

a) Zapewnienia bezpieczeństwa organizatorów i uczestników oraz ochrony 
mienia, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego w miejscu 
konferencji i Walnego Zebrania Członków – podstawą prawną 
przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na konieczności ochrony osób, mienia  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

a) Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 
podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony 
interes Administratora polegający na możliwości ustalania i dochodzenia 
roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). 

 

4.  Informacje o 
odbiorcach danych 
osobowych lub o 
kategoriach 
odbiorców 
 

4. Odbiorcami danych osobowych będą członkowie Zarządu PTS, umocowani 
współpracownicy zewnętrzni świadczący usługi organizacyjne i prawne, a także 
usługi ochrony.   
 

5.  Informacje o zamiarze 
przekazania danych 
do państwa trzeciego 
 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  



 
 

6. Okres, przez który 
dane osobowe będą 
przechowywane lub 
kryteria ustalania tego 
okresu 
 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia 
konferencji i Walnego Zgromadzenia Członków PTS.  
 
Co do pkt lit. c – dane osobowe w postaci wizerunku, zgodnie z art. 81 ust 2  
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (brak wymaganej zgody na 
udostepnienie wizerunku osób publicznych lub stanowiących element całości 
imprezy) będą przetwarzane bezterminowo. 

6.   
7. Co do pkt 3 lit d - Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie 

przekraczający 3 miesięcy od dnia wizyty w miejscu konferencji, chyba że dane 
z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w 
postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania.  
 

7.  Informacje o prawach 
osoby, której dane 
dotyczą  
 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• usunięcia swoich danych, 

• ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

• przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania 
jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 
6 ust. 1 lit. b RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli 
podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

8.  Informacje o prawie 
do cofnięcia zgody – 
jeśli dotyczy 
 

Nie dotyczy. 

9. Informacje o prawie 
do wniesienia skargi 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod 
adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi  

 

10. Informacje o wymogu 
podania danych i 
konsekwencjach 
niepodania danych 
 

8. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do 
przebywania na terenie zakładu Administratora. 
 

11. Informacje o 
zautomatyzowanym 
przetwarzaniu  

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

 

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

