
1  

 
 

I. Administratorem Danych Osobowych (nazywanym dalej jako ADO), które zbierane są od 
Uczestników Konferencji „Environmental Challenges in Civil Engineering – ECCE 2022” 
(nazywanej dalej jako Konferencja ECCE 2022) jest Oddział w Opolu Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa z siedzibą przy ul. Katowickiej 50, 45-061 Opole, 
który sprawuje funkcję ADO w imieniu Organizatorów Konferencji ECCE 2022, tj.: 
Oddziału w Opolu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ul. 
Katowicka 50, 45-061 Opole, Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,   ul.   
Katowicka   50,   45-061   Opole,   Wydziału Budownictwa  i Architektury Politechniki 
Opolskiej, ul. Katowicka 48, 45-061 Opole, oraz Komisji  Inżynierii Budowlanej przy 
Oddziale PAN w Katowicach. 

II. Z ADO można się skontaktować pod adresem mailowym pzitb.opole@gmail.com 
i telefonem +48 77 454-53-83. 

III. Informacja Administratora Danych Osobowych 
 

1. Od Uczestników Konferencji ECCE 2022 będą zbierane następujące dane osobowe: 

1) imię i nazwisko, 2) adres email, 3) nazwa instytucji, 4) funkcja/stanowisko, 5) tytuł 

naukowy, 6) wizerunek. 

2. Organizatorzy Konferencji ECCE 2022 zastrzegają sobie prawo do skorzystania z serwisu   

zewnętrznego do przeprowadzenia np. rejestracji, aranżacji itp. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestników Konferencji ECCE 2022 będą przetwarzane  w 

celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji ECCE 2022, gdzie m.in. w tym w celu będą  

tworzone listy Uczestników. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO  Partnerom Konferencji ECCE 2022 
w ramach współpracy na rzecz Konferencji ECCE 2022, a także w celu publikacji 
wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w celach 
archiwizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skorzystania z danych Uczestników 

w przypadku organizowania przez Organizatorów kolejnej konferencji z zakresu tematyki 

Konferencji ECCE 2022, celem skierowania zaproszenia do wzięcia w niej udziału oraz 

prawo do udostępnienia tych danych Partnerom kolejnej konferencji z zakresu tematyki 

Konferencji ECCE 2022 organizowanej przez Organizatorów. 

6. W czasie trwania Konferencji ECCE 2022, Organizatorzy lub Partnerzy Konferencji ECCE 

2022 lub przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i video. 

7. Zebrane dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych 

bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez ADO. 

8. ADO będzie przetwarzał wskazane w ust. 1 dane osobowe Uczestników na   podstawie: 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH  ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ 

V  KONFERENCJI NAUKOWEJ „Environmental Challenges in Civil Engineering 

 – ECCE 2022”, Opole, 26-28 września 2022 r. 
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1) prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6, ust. 1, lit. f RODO, którym jest umożliwienie, 

organizacji i przeprowadzenia Konferencji ECCE 2022, publikacji informacji o 

Konferencji ECCE 2022 oraz wzięcia w niej udziału przez Uczestników, 

2) dobrowolnej zgody wyrażonej przez Uczestnika Konferencji ECCE 2022, tj. art. 6, ust. 

1, lit. a  RODO, 

3) przepisów prawa, tj. art. 6, ust. 1, lit. c RODO, dotyczących przetwarzania i 

archiwizowania  dokumentów. 

9. Dane osobowe Uczestników Konferencji ECCE 2022 nie będą przekazywane do państw     

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym momencie, 

przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem  przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, ale jest 

niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji ECCE 2022 i umożliwienia Organizatorom 

zorganizowania Konferencji ECCE 2022. 

12. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji ECCE 2022 jest jednoczesnym wyrażeniem  zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji Konferencji ECCE 2022 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. Ustaw RP 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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 (RODO) (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016). 

13. Uczestnicy, których dane przetwarzają Organizatorzy, mają prawo do: 
 

1) dostępu do swoich danych osobowych, 
 

2) żądania sprostowania danych osobowych, 
 

3) żądania usunięcia danych osobowych, 
 

4) ograniczenia przetwarzania danych, 
 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane dotyczą. 

 

14. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 

95/46WE (RODO) (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016). 
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15. ADO zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa danych zgodnie z 

powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności   informacji. Informacje 

o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe, będą chronione zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Dane osobowe Uczestników Konferencji ECCE 2022 będą przetwarzane przez ADO  przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie zgodnie z przepisami 

prawa ,   dotyczącymi archiwizowania dokumentów, tj. przez okres 3 lat. 

17. Podstawowe dane o Konferencji ECCE 2022, komunikaty, wytyczne,   są dostępne na 

stronie internetowej: https://ecce2022.po.edu.pl/ 
 
 

 

    Oddział w Opolu 

    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  
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