
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków. 

2. Przetwarzamy wyłącznie dane znajdujące się w treści przesłanego przez Państwa zgłoszenia uczestnictwa w 
Konferencji, ewentualnie inne informacje, które przekazali nam Państwo w ramach współpracy dotyczącej 
przygotowania Konferencji. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer 
PESEL, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, informacje o posiadanych kwalifikacjach lub wykształceniu, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres  e-mail, numer rachunku bankowego.  

3. Powyższe dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z zawartej z Państwem umowy w zakresie 
organizacji konferencji. Dodatkowo, na podstawie Państwa zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie Państwa 
wizerunku, przetwarzamy te dane na naszych stronach internetowych oraz w publikacjach pokonferencyjnych. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu bieżącej realizacji umowy i organizacji Konferencji, w tym zapewnienia Państwu w niej udziału; 

b) w celu realizacji uzasadnionych potrzeb Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP i jej członków, 
związanych wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań, jakie zostały nałożone na Małopolską Okręgową 
Izbę Architektów RP w zakresie współtworzeniu kultury oraz edukacji architektonicznej 

5. Podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa, a w zakresie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku 
- dobrowolna zgoda. 

6. Przekazane przez Państwa dane osobowe wynikające z zawartej z Państwem umowy będą przetwarzane przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, po czym zostaną one usunięte, chyba że zajdzie 
uzasadniona podstawa do ich archiwizowania. W przypadku przetwarzania wizerunku dane osobowe będą 
przetwarzane bezterminowo. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić 
administratorowi realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie 
będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które administrator 
zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również w przypadku jeżeli z przepisów 
prawa wynika, że zakres przetwarzania danych osobowych, co do którego złożone zostanie oświadczenie o cofnięciu 
zgody lub sprzeciwie, wyłączony jest spod zakresu stosowania RODO na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).. 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie 
Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO). 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. 

 


