KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w wideokonferencji naukowo-technicznej
„EnergoMiting – transformacja energetyki do
elektroprosumeryzmu”
28 PAŹDZIERNIKA 2020 r.
na platformie VMS.eNOT.pl.

Nazwisko i imię
Instytucja
Tel. kontaktowy*
E-Mail*
*Podanie numeru telefonu jest dobrowolne
*Należy podać adres e-mail na który zostanie przesłany link oraz kod dostępu

................................................................

................................................

Miejscowość i data

Podpis

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres e-mail: katarzyna.jaron@not.org.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Jaroń tel. (22) 250 22 19
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
mojego numeru telefonu w celu informowania mnie o innych Konferencjach organizowanych
przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną
z siedzibą w Warszawie.
................................................
Podpis
Załącznik: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naczelna Organizacja
Techniczna sp. z o.o. z siedzibą na ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa (dalej jako: „Administrator” lub „FSNT-NOT”), wpisana
do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052494, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 00051352100000, NIP:
5260300434, www.not.org.pl.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@not.org.pl lub
katarzyna.jaron@not.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą Państwo kontaktować się w każdej sprawie
związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych uzyskają Państwo pod
adresem e-mail: iod@not.org.pl
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe podane w Karcie zgłoszeniowej uczestnictwa w wideokonferencji naukowo-technicznej
„EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu” będą przetwarzane w celu:
•
umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w wideokonferencji naukowo-technicznej „EnergoMiting – transformacja
energetyki do elektroprosumeryzmu”
•
w celach archiwizacyjnych, w szczególności w celu wykazania przestrzegania zasady rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej „RODO”
oraz w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
•
jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana numeru telefonu w celu
przekazania Pani/Panu informacji e o innych Konferencjach organizowanych przez FNST-NOT.
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest:
•
umożliwienie organizacji i umożliwienie Pani/Panu bezpłatnego uczestnictwa w wideokonferencji naukowo-technicznej
„EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu”, archiwizacja dokumentów w celu wykazania
przestrzegania zasady rozliczalności wymaganej RODO oraz umożliwienie Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.
Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana numeru telefonu w celu
przekazania Pani/Panu informacji e o innych Konferencjach organizowanych przez FNST-NOT. Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana
w dowolnym momencie np. poprzez przesłanie informacji o jej wycofaniu do IOD.
ODBIORCY DANYCH
•
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy FSNT-NOT upoważnieni do przetwarzania
danych osobowych, podmioty, które zajmują się współorganizacją konferencji, w tym podmiot dostarczający Platformę
za pośrednictwem której prowadzona jest konferencja, tj. NOT Informatyka sp. z o.o.
•
Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania
tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
ŻRÓDŁO DANYCH
Pani/Pana dane osobowe zostały/będą uzyskane z przesłanej Karty uczestnictwa w wideo konferencji naukowo-technicznej
„EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu”
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat w celach archiwizacyjnych, Pani/Pana numer telefonu będzie
przetwarzany do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu złożenia wniosku w sprawie usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; przenoszenia danych; sprostowania (poprawiania)
swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; prawo do ich usunięcia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o skierowanie wniosku na adres FSNT -NOT lub bezpośrednio
do IOD.
Ograniczenie w korzystaniu ze wskazanych praw może wynikać wyłącznie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa do
których stosowania zobowiązany jest Administrator.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych, w tym RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce – do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

WYMÓG PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych - adresu e-mail, jest konieczne w celu zarejestrowania Pani/Pana na konferencję, niepodanie
danych tych uniemożliwi udział Pani/Panu w Konferencji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne – brak ich podania nie
powoduje żadnych konsekwencji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA
Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

