
 

INFORMACJA RODO DLA UCZESTNIKÓW  

I Konferencji naukowo-dydaktycznej  

„Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie” 

Łomża, 22 października 2022 

 

Zgodnie z art. 13 RODO, przyjmuję do wiadomości, że: 

   1. Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami, jest Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

i Biegłych Sądowych, ul. Bogatyńska 6 lok. U1, klatka I, 01-461 Warszawa. 

   2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: podlaskie_psribs@psribs.pl. 

  3. Moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji I Konferencji naukowo-dydaktycznej 

pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie”, organizowanej w Łomży w MANS  22 

października 2022 r., w szczególności w pracach komitetów organizacyjnego i naukowego 

Konferencji, a podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda udzielona poprzez wypełnienie Karty 

zgłoszenia i zaakceptowanie warunków udziału w Konferencji. 

   4. Akceptuję warunki udziału w wydarzeniu, w tym wykonywanie zdjęć do celów promocyjnych i 

dokumentacyjnych, chyba że przed rozpoczęciem wydarzenia  (w formie wyraźnego działania 

potwierdzającego) poinformuję organizatorów o braku mojej zgody tak, by mogli ją odnotować.   

    5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów, z 

którymi Organizator zawarł stosowne umowy oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

    6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których  

zostały pozyskane oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, a także z uwzględnieniem 

innych obowiązujących przepisów. 

    7. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo 

do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone 

przez szczególne przepisy prawa. 

    8. Mam prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

    9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konferencji. 

    10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 

……………………………………………………… 

    Miejscowość, data i podpis 

 

 


