
 

 

Obowiązek informacyjny 
 

Zgodnie z 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 – ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Nowa UAP z siedzibą: 
al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań. 
 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@uap.edu.pl 
 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja konferencji MOGIK 
INTRO, realizacja warsztatów oraz informowanie na temat wydarzenia lub/i działalności 
Organizatora. 
 

4. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 
przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz upoważnieni 
pracownicy współorganizatora konferencji (GPD Agency sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań). 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt. 3 tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez 
okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fundacja 
i jakie mogą być podnoszone wobec niej. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana mogą być podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów 
prawa. 
 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi 
rejestrację na konferencję MOGIK INTRO oraz udział w warsztatach. 
 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

 
 
 


