
Obowiązek informacyjny Seminarium Internetowe EUROREG 

 

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258.  

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu UW 

polegającego na organizowaniu publicznych seminariów internetowych EUROREG art. 6 ust. 1 lit 

f RODO przez UW, nagranie oraz zrzuty ekranu z seminarium będą udostępnione na profilach 

społecznościowych UW. 

3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana login w 

komunikatorze stosowanym w ramach prowadzenia seminarium, wizerunek (tylko jeżeli włączą 

Państwo kamerkę internetową), nagranie głosowe (tylko jeżeli zabiorą Państwo głos w dyskusji w 

ramach seminarium), Pana/Pani komentarze na czacie (tylko jeżeli Państwo ich udzielą). 

4. Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest zupełnie dobrowolne. Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: 

odwiedzający strony internetowe UW oraz jej jednostek organizacyjnych, osoby odwiedzające 

profile mediów społecznościowych, oraz podmioty administrujące mediami społecznościowymi.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy prawa. 
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