
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań 
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
III Forum Energetyki Rozproszonej 

Lokalny wymiar transformacji energetycznej 
 

25 czerwca 2021 r., AGH w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30  
Aula, Budynek B-8 

 
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, – Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str.1. zwanego dalej: RODO, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych przy organizacji wydarzeń w ramach projektu 

KlastER jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 

Kraków (zwana dalej AGH); 

2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,                 

e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane 

osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, 

Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach umożliwiających organizację  

wydarzeń w ramach projektu KlastER oraz swobodną komunikację między administratorem danych 

osobowych będącym jednocześnie organizatorem wydarzeń a uczestnikiem, a także w celach statystycznych; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia projektu „Rozwój energetyki 

rozproszonej w klastrach energii” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach  programu badań naukowych i prac rozwojowych  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w 

warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19;  

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od AGH dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO; 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym  

w formie profilowania;  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym; 

11. przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej cofnięcie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w 

seminarium. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody 

u organizatora seminarium. 

 

  

 

 


