
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”
informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet, z siedzibą w: 03-604 Warszawa
przy ul. Spójni 22.

2) Pani/Pana dane osobowe:

- w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek oraz województwo będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na
XIV Kongres Kobiet oraz otrzymywania informacji związanych z XIV Kongresem Kobiet.

- w zakresie: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane w celu utrzymywania kontaktu z członkami
Stowarzyszenia, w szczególności w celu otrzymywania newslettera, informacji związanych z działalnością
Stowarzyszenia, w tym informacji o realizowanych projektach i przedsięwzięciach oraz innych informacji związanych ze
statutową działalnością Stowarzyszenia.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, przy czym takie
podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 2,
do momentu wycofania przez Panią/Pana swojej zgody.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,

c) prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do
żądania niezwłocznego usunięcia danych.

7) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, wiek oraz województwo jest
dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji na XIV Kongres Kobiet. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości dokonania rejestracji na XIV Kongres Kobiet. Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu
do państw trzecich.
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