
Klauzula informacyjna RODO dla osób rejestrujących się na seminarium Międzynarodowej 

Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Lokalnym 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły 

Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec; 

2) mailowo na adres: polarknow@us.edu.pl;  

2. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; 

2) mailowo na adres: iod@us.edu.pl;  

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (tj. adres e-mail, opcjonalnie: imię, 

nazwisko, organizacja, kraj) jest art. 6 ust. 1 lit. a 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) - RODO: 

 Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona podczas 

rejestracji na seminarium organizowane przez Międzynarodową Środowiskową Szkołę 

Doktorską przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w celu 

wzięcia udziału w seminarium. 

 

Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji i wzięcia 

udziału w seminarium. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. 

celu. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu seminarium.  

5. Odbiorcy danych 

Seminarium będzie odbywać się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams, zatem musi 

Pani/Pan wiedzieć, że dane osobowe wprowadzone do aplikacji MS Teams zostaną przekazane firmie 

Microsoft. Uniwersytet Śląski w Katowicach bezpłatnie korzysta z Office 365. Firma Microsoft 

oświadcza niniejszym, że spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ochronie danych 

przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii dotyczących gromadzenia, 

wykorzystywania, przesyłania, przechowywania i innego przetwarzania danych osobowych, przy czym 

wszelkie przypadki przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej są odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO. 
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6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 

decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie 

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

cofnięciem. Rezygnację można złożyć drogą mailową na adres polarknow@us.edu.pl;  

2) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

3) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe i/lub 

niekompletne; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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