
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ,  

ZAPEWNIENIEM UDZIAŁU I PRAWIDŁOWEGO PRZEBIEGU KONFERENCJI  
I INNYCH WYDARZEŃ PROWADZONYCH W FOMIE ONLINE 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż: 

1. Administrator Danych Osobowych: 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Togatus Kancelaria Prawna Trojanowski 
Sławomir i Partnerzy z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/1, 10- 544 Olsztyn, reprezentowana 
przez Radcę prawnego Pana Sławomira Trojanowskiego. Z Administratorem Danych 
Osobowych można skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu (89) 535 34 35 lub 
pisząc pod wskazany adres e- mail: kancelaria@togatus.pl  
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 
 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować  
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, 
pisząc na adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl  
 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
 
Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko 
numer telefonu oraz adres e- mail w celu zorganizowania, zapewnienia udziału  
i prawidłowego przebiegu wykładów, konferencji i innych wydarzeń realizowanych przez 
Administratora w formie online. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą przed zawarciem umowy; 
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, podstawą 
prawą jego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. świadoma i dobrowolna zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych, w związku z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Administrator 
Danych zastrzega, iż rejestracja i udział w wydarzeniu online, będą jednoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku zgody na 
udostępnianie wizerunku podczas spotkania online Administrator prosi o wyłączenie 
kamery w urządzeniu, z którego będziecie Państwo korzystać. 
 

4. Cofnięcie lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych. 
 
Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana. 
Konsekwencją nieudzielenia lub wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania 
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Państwa danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
 
Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celów, o których mowa w punkcie 3., będą 
przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny  
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przechowywane  
do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe związane  
z wykonaniem umowy lub podjęciem działań przed zwarciem umowy będą przetwarzane  
i przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia 
obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie  
z przepisami kodeksu cywilnego.  
 

6. Odbiorcy danych osobowych: 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników 
lub współpracowników Administratora Danych, w tym podmioty świadczące na rzecz 
Administratora usługi IT. W ramach wskazanego wyżej celu Państwa dane mogą być 
również przekazane i przetwarzane na podstawie upoważnień lub odrębnych umów  innym 
podmiotom Grupy Prawnej Togatus np. Fundacji Togatus Pro Bono. Odrębne 
upoważnienia i umowy będą uprawniały do publikacji wykonanych materiałów  
z wykorzystaniem Państwa wizerunku np. Powiaty. Ponadto odbiorcami Państwa danych 
osobowych będą uczestnicy biorący udział w wydarzeniu online.  
 

7. Przekazywanie danych osobowych: 
 
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii 
Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane 
osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 
 
- dostępu do wglądu swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych np. 
nieaktualnych lub nieprawdziwych; usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich 
przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
 

       9.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem 

przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, 

kancelaria@uodo.gov.pl  
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