
 

 

 

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 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, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.), przedstawiamy poniższe 
informacje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku. Siedziba 

Administratora mieści się przy ul. Świerkowej 20 B, 15-328 Białystok. Administrator  wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się przez adres mailowy: 

iod@uwb.edu.pl, oraz listownie na adres siedziby Administratora.  

2. Pani/Pana dane osobowe (w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres do 

korespondencji, miejsce pracy i stanowisko, głos i wizerunek w przypadku korzystania z kamery 

i mikrofonu) przetwarzane są w celu rejestracji, uczestnictwa i rozliczenia konferencji II Forum 

Finansów Publicznych, organizowanej przez Wydział Ekonomii i Finansów UwB, za 

pośrednictwem technologii MS Teams, YouTube i Facebook. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO - udzielona 

Administratorowi zgoda (która zostaje udzielona przy rejestracji online) oraz art. 6 ust. 1 lit.  f  

RODO – prawnie uzasadniony interes związany z procedurami realizacji i rozliczenia 

konferencji. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć organizatorzy i uczestnicy wydarzenia, 

dostawcy technologii MS Teams, YouTube i Facebook i inne podmioty zgodnie z regulaminami 

usług tych dostawców, jak również podmioty korzystające z nagrań konferencji (wydarzenie jest 

nagrywane) i podmioty współpracujące przy organizacji konferencji. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przez Administratora przekazywane do państwa trzeciego 

(poza koniecznością korzystania z technologii MS Teams, YouTube i Facebook), ani też nie służą 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu zakończenia 

procedur związanych z organizacją i rozliczeniem konferencji albo do momentu wycofania 

zgody na przetwarzanie danych (iod@uwb.edu.pl), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Dostawcy technologii MS Teams, YouTube i Facebook i inne podmioty korzystające 

z tych technologii przechowują dane zgodnie z regulaminami usług tych dostawców. 

7. Ma Pani/Pan prawo do:  

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną 

przesłanki określone w przepisach prawa, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki 

określone w przepisach prawa, 

 żądania przeniesienia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach 

prawa, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

poprzez przesłanie informacji na adres iod@uwb.edu.pl, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie Pani/Pan danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i udziału w 

konferencji (wizerunek i głos w przypadku czynnego udziału).   

9. Administrator informuje również, że dane osobowe Uczestników konferencji mogą być 

przetwarzane w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane te będą przetwarzane 



 

 

wyłącznie w związku z prowadzeniem transmisji konferencji. Administrator nie ma wpływu i 

nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym wiadomości, komentarze, zdjęcia, dane osobowe) 

publikowane tam przez Użytkowników, ani za przetwarzanie danych przez media 

społecznościowe. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności i informacjami o 

przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook i YouTube. 


