
 

Klauzula Informacyjna: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z siedzibą w Katowicach, 
40-844, ul. Kossutha 6. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@ietu.pl 
3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a oraz prawnie uzasadniony interes 
realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie spełnienia wymagań finansującego tj. np. 
dokumentowanie liczby uczestników listą obecności na Webinarium; 
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w Webinarium, promocji IETU 
(projektu CE1472 SALUTE4CE) oraz prawidłowej dokumentacji i sprawozdawczości projektu CE1472 SALUTE4CE. 
5. Osoby które nie wyrażą zgody na przetwarzanie wizerunku powinny wyłączyć kamerę. 
6. Moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, mogą to być m.in.: 
o usługodawcy IETU - dostawca serwerów poczty elektronicznej;  
o instytucje uprawnione do kontroli działalności administratora; 
o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; 
o w przypadku wizerunku będzie on rozpowszechniany oraz publikowany w prasie, w broszurach, ulotkach, 
biuletynach itp. oraz przez materiałach służących popularyzacji IETU w następujących obszarach: w mediach 
elektronicznych, w szczególności przez wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach 
internetowych, będzie też przesyłany za pośrednictwem Internetu itp.;  
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez poniżej określone okresy, a następnie zostaną zanonimizowane:  
o przez okres 6 miesięcy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia 
Webinarium;  
o przez okres 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu informowania o aktualnych i 
przyszłych wydarzeniach związanych z upowszechnianiem wyników badań przez IETU, po wyrażeniu zgody;  
o przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń; 
o do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w 
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, chyba, że zgoda zostanie cofnięta wcześniej 
niż przed zakończeniem wskazanego okresu; 
o do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 
10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora. 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora 
informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody.  
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody, dostępu do treści danych oraz żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych pod warunkiem, że nie narusza to praw osób trzecich. 
11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. 
14. Polityka prywatności IETU: https://ietu.pl/polityka-prywatnosci/ 


