
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 

z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Al. Racławickie 

14, 20 – 950 Lublin, nr tel.: 81 454 5461, adres e-mail: agnieszka.kuzniar@kul.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel.: 81 445 32 30, adres e-mail: iod@kul.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją warsztatów pt. „Aktualny stan 

wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). Zgoda jest udzielana przez podmiot 

danych w wyniku wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przesłanie administratorowi karty 

zgłoszenia udziału w warsztatach. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Ponadto administrator będzie przekazywać dane 

osobowe podmiotowi przetwarzającemu dane na zlecenie, tj. dostawcy usługi Microsoft Teams. Dane 

osobowe mogą być ujawniane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez 

okres organizacji warsztatów „Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w 

rolnictwie”, a następnie przez okres trwałości projektu, w ramach którego warsztaty są organizowane. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania nieprawidłowych danych; 

c) żądania usunięcia danych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W związku z korzystaniem z usługi Microsoft Teams dane osobowe będą przekazywane do państwa 

trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie danych osobowych do wskazanego 

państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, 

o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO. 

9. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

…………………………………………… 

Podpis Uczestnika warsztatów 


