
  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem 
w Konferencji z dnia 25 kwietnia 2023 r. 

 
Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych zbieranych podczas rejestracji na Konferencję z dnia 25 kwietnia 2023 r. 

będzie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 (dalej PCBC S.A.). 

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne do ich zbierania – obowiązek lub dobrowolność podania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PCBC S.A. w następujących celach: 

• jeśli płaci za Panią/Pana firma: 

o utrzymywanie kontaktu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) 

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 i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 

dalej RODO, a uzasadniony cel PCBC S.A. w przetwarzaniu danych osobowych polega na umożliwieniu 

kontaktowania się z Panią/Panem dla potrzeb związanych z organizacją i realizacją Konferencji, w tym 

wydrukowania identyfikatorów, a także ewentualnym dochodzeniem zapłaty za udział Pani/Pana w 

Konferencji, jeśli na Konferencji zgłosiła Panią/Pana firma. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych w 

tym celu. 

• jeśli sam płaci Pani/Pan za udział w Konferencji: 

o zawarcie z Panią/Panem umowy na udział w Konferencji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest obowiązkowe dla potrzeb zawarcia 

umowy o udział w wydarzeniu. 

o identyfikacja podatnika VAT – podstawą przetwarzania danych osobowych jest obwiązek pozyskania danych 

osobowych potrzebnych do wystawienia faktury oraz prowadzenia rachunkowości, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

W ramach tego celu będziemy również przechowywać Pani/Pana dane osobowe po zakończeniu Konferencji. 

Jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, jeśli chcemy uzasadnić źródła osiągnięcia przychodów przed 

organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wypadek postępowania podatkowego lub 

skarbowego. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli zdecyduje się Pani/Pan wziąć udział w 

Konferencji. 

o utrzymywanie kontaktu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

a uzasadniony cel PCBC S.A. w przetwarzaniu danych osobowych polega na umożliwieniu kontaktowania się 

z Panią/Panem dla potrzeb związanych z organizacją i realizacją Konferencji, w tym wydrukowania 

identyfikatorów, a także ewentualnym dochodzeniem zapłaty za udział Pani/Pana  

w Konferencji. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych w tym celu. 

• dotyczy wszystkich uczestników Konferencji 

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych, Pani/ Pana dane 

osobowe będą przetwarzane także w celach i zakresie wskazanych w tych zgodach. Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych będzie w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na te dodatkowe 

cele przetwarzania jest dobrowolne 

 

Odbiorcy danych 

PCBC S.A. nie zamierza ujawniać Pani/Pana danych osobowych. Choć dostęp do nich mogą mieć również osoby 

zatrudnione przez naszych dostawców usług IT, którzy oferują nam wsparcie w zakresie zabezpieczenia  

i utrzymania ciągłości działania zasobów. 

W przypadku wyrażenia zgody na robienie zdjęć, Pani/Pana wizerunek, który na nich się znajdzie może być dostępny na 

stronie internetowej PCBC pod adresem https://www.pcbc.gov.pl/, na kontach PCBC portali społecznościowych takich 

jak:  Facebook - https://www.facebook.com/PCBCSA/; LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/pcbcsa ; Twitter - 
https://twitter.com/pcbcsa 

https://www.facebook.com/PCBCSA/
https://pl.linkedin.com/company/pcbcsa
https://twitter.com/pcbcsa


  

 

 

Oznacza to, że dane mogą stać się publicznie dostępne dla nieoznaczonego kręgu użytkowników ww. stron i  portali. 

Ponadto dostęp do danych będą mieli także pracownicy PCBC wykonujący zdjęcia i umieszczający je  

w Internecie. Będą też zapisane w postaci cyfrowej we własnych zasobach informatycznych PCBC. Nie planujemy 

wykorzystania tych danych dla potrzeb publikacji w formie papierowej, np. w formie albumów czy broszur. 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani / Pana dane? 

Dane osobowe zebrane w związku z udziałem, organizacją oraz rozliczeniem opłaty za Konferencję będą 

przechowywane nie dłużej niż do 6 lat od zakończenia Konferencji. 

Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. 

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów utrzymywaniu kontaktu 

telefonicznego lub mejlowego, a także prawo do przenoszenia danych, w trybie przewidzianym przepisami RODO. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wizerunku uprawnienie do sprostowania danych nie 

dotyczy żądania retuszu lub poprawienia wizerunku umieszczonego na zdjęciu, może Pani/Pan za to żądać usunięcia 

zdjęcia, które Pani/Pana zdaniem jest nieudane lub przedstawia wizerunek w niekorzystnym świetle.  

 

Nadzór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do 

organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w 

skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pod tym adresem znajduje się więcej informacji w jaki sposób złożyć 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155 

 

Kontakt  

Jeśli Pani/Pan potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać  

z przysługujących Pani/Panu praw, proszę o kontakt z nami: 

Inspektor Ochrony Danych iod@pcbc.gov.pl  

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 

INFORMACJE O SPOSOBIE COFNIĘCIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Cofnięcie zgody na wykorzystanie wizerunku może Pani/Pan zrealizować w dowolnym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o cofnięciu zgody na adres Inspektor Ochrony Danych iod@pcbc.gov.pl z dopiskiem „Cofnięcie zgody – 

wizerunek Konferencja 2023” albo w czasie Konferencji poprzez wybranie w punkcie recepcyjnym PCBC S.A. właściwego 

identyfikatora. 

 

INFORMACJE O SPOSOBIE COFNIĘCIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO 

PRZESYŁANIA INFORMACJI HANDLOWYCH 

Cofnięcie zgody na wykorzystanie adresu poczty elektronicznej do przesyłania informacji handlowych może Pani/Pan 

zrealizować w dowolnym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres Inspektor Ochrony Danych 

iod@pcbc.gov.pl z dopiskiem „Cofnięcie zgody – informacja handlowa -  Konferencja 2023” 

INFORMACJE O SPOSOBIE COFNIĘCIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE NUMERU TELEFONU DO KONTAKTÓW 

TELEMARKETINGOWYCH 

Cofnięcie zgody na wykorzystanie numeru telefonu można zrealizować w dowolnym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o cofnięciu zgody na adres iod@pcbc.gov.pl z dopiskiem „Cofnięcie zgody – telemarketing-  Konferencja 

2023”, a w treści wiadomości podanie numeru, którego dotyczy wycofanie zgody 
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