INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwane dalej „RODO”),
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rejestracji na konferencję „Krytyka
sztuki dzisiaj: język, ekonomia, polityka” jest Stowarzyszenie Sekcja Polska Międzynarodowego
Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA z siedzibą w Warszawie, adres: Jazdów 2, 00-467
Warszawa, nr KRS 0000137733, NIP 5262751508, Regon 356729685 (zwane dalej
„Stowarzyszeniem”). Kontakt e-mail: aica@sztuka.edu.pl. Stowarzyszenie organizuje ww. konferencję
we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, która jest współadministratorem danych
osobowych uczestników konferencji.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z
organizacją i wzięciem udziału w konferencji pt.”Krytyka sztuki dzisiaj: język, ekonomia, polityka”, która
odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Warszawie (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39), w celach związanych z:
a.
b.
c.

prawidłową organizacją konferencji,
kontaktem w sprawach organizacyjnych,
sporządzaniem list uczestników, programu, plakatu i innych materiałów związanych z
konferencją.

3.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie jest:
a. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym
danych osobowych przez Stowarzyszenie, celem zorganizowania i wzięcia udziału w
konferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na wykorzystywaniu wizerunku uczestników
konferencji w postaci zdjęć grupowych, oraz głosu uczestników konferencji w nagraniu audio z
konferencji, w celach informacyjnych o konferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz
adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: aica@sztuka.edu.pl.

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Stowarzyszenia, w szczególności
dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w celu realizacji konferencji

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do organizacji konferencji, lub
do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub do momentu, gdy
wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8.

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną
sytuacją.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność
zgłoszenia swojego udziału w konferencji.

