
KLAUZULA INFORMACYJNA  
(zapoznanie się z Klauzulą informacyjną jest obowiązkowe) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja  2018  r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 poz. 1000), uczelnia informuje, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin.  

2. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

anna.buchlinska@up.lublin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z uwagi na Pani/Pana uczestnictwo  

w „Konferencji Naukowej Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy – organizowanej w 

dniach 22-23.09.2022 w UP Lublin” 

i wykorzystywane będą do celów organizacyjnych, statutowych, archiwalnych, statystycznych.  
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do udziału  

w „Konferencji naukowej „Nauka o Zbożach – osiągnięcia i perspektywy” 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane.  

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dane 

nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa.  

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów.  

8. Posiada Pani/Pan:  

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,   

- prawo do sprostowania danych osobowych,  

- prawo do usunięcia danych osobowych,   

- prawo do przenoszenia danych osobowych,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   

- prawo do przenoszenia danych,  

- prawo do wniesienia sprzeciwu,  

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, na zasadach 

określonych w RODO.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celu. 

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przeze administratora skutkuje niemożnością 

realizacji celu przetwarzania.     

 


