
 KLAUZULA INFORMACYJNA 
  

KONFERENCJI NAUKOWEJ 
Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż:  
 
1. Administrator:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  
z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji 
Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522.  

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych: 

- pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl; 
- na adres: ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 41-659 Katowice, z dopiskiem „IOD”. 

 
2. Cele przetwarzania i podstawa prawna:  

a) podstawą przetwarzania jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
- art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 
- art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
c) Państwa dane będą przetwarzane w celu: 
- rejestracji, uczestnictwa w Konferencji Naukowej Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe 

rozwiązania i perspektywy, organizowanym w dniu 27 maja 2021 r. przez Katedrę Prawa  
i Administracji GWSH we współpracy z Kołem Naukowym Prawa i Administracji „Iustitia” 
Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; 

- komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją Konferencji; 
- sporządzenia listy uczestników oraz innych niezbędnych dokumentów z przebiegu Konferencji; 
- rozliczeniowym; 
- przekazania materiałów pokonferencyjnych; 
- statystycznym i archiwalnym; 
w przypadku wyrażenia zgody: 
- w celu opublikowania zdjęć z wizerunkiem uczestników na stronie internetowej i social media 

GWSH; 
- wykonania zadań (m.in.: recenzja pokonferencyjnych artykułów naukowych, wydanie 

pokonferencyjnych artykułów naukowych, publikacja i rozpowszechnianie pokonferencyjnych 
artykułów naukowych, kontakt z autorem, kontakt z recenzentami); 

- w celach marketingowych przyszłych wydarzeń organizowanych przez Górnośląską Wyższą 
Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 

d) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  
i nie będą podlegały profilowaniu.  
 



3. Zakres przetwarzania:  
a) imię, nazwisko; 
b) adres; 
c) adres e-mail; 
d) numer telefonu; 
e) nazwa uczelni, koła naukowego i kierunku studiów;  
f) tytuł naukowy; 
g) wizerunek oraz głos; 
h) PESEL – w przypadku zgłoszenia referatu do publikacji. 

 
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych ze względu na stanowisko 
służbowe; 

b) podmioty przetwarzającym, które obsługują systemy informatyczne i teleinformatyczne, wraz 
z oprogramowaniem niezbędnym do właściwej realizacji Konferencji; 

c) podmioty współpracujące z Administratorem przy tworzeniu i publikowaniu czasopism 
naukowych, w których zostaną opublikowane zgłoszone przez uczestników publikacje;  

d) inne podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

e) dane mogą być udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach 
prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

5. Okres przetwarzania:  
dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Konferencji będą przetwarzane: 

- w okresie realizacji celu przetwarzania; 
- w okresie przechowywania dokumentacji finansowo – księgowej; 
- w okresie przewidzianym przepisami prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) Posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;  
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
- prawo sprzeciwu; 
- żądania zaprzestania przetwarzania; 
- przenoszenia danych; 
- prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.  

b) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 
 
 


