Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm.) (dalej: RODO), informujemy, że:
Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Official
Journal of the EU L 119 of 4 May 2016, p. 1, as amended) (hereinafter: the GDPR), we inform that:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
The Data Controller of the provided personal data is the AGH University of Science and
Technology, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica: al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl,
tel.: 12 617 53 25.
The Data Protection Officer at the AGH University of Science and Technology, al. A.
Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland can be contacted via e-mail: iodo@agh.edu.pl or
phone: 0048 12 617 53 25.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
Your personal data will be processed on the following grounds:
• w celu prawidłowego zorganizowania i rozliczenia konferencji tj. w trybie art. 6 ust. 1 lit. b i
c RODO,
in order to properly organize and settle the conference, legal basis: art. 6 para. 1 letter b and
c GDPR,
• w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych organizowanych przez AGH
tj. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
in order to inform about future scientific events organized by AGH-UST, legal basis: art. 6
para. 1 letter a GDPR,
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy
przy organizacji konferencji oraz dostawca platformy wideokonferencyjnej Zoom.
The recipient of your personal data may be entities with whom we cooperate in the
organization of conference and the provider of the Zoom videoconference platform.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
zrealizowania i rozliczenia konferencji – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym została zorganizowana konferencja.
Your data will be kept for the period necessary for the proper organization and settlement of
the conference - 5 years from the end of the calendar year in which the conference was
organized.

