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Warszawa, 14 września 2018 r.
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
wstępem na teren sejmu jest Polski Związek Niewidomych Instytut
Tyflologiczny ZPCh z siedzibą w Warszawie, 00–216, ul. Konwiktorska 9 (dalej
Instytut).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przez Instytut można skontaktować się z nami mailowo:
daneosobowe@pzn.org.pl.
3. Państwa dane przetwarzane są:
 w celu udziału w konferencji „Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i
słabowidzących” (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w pkt. 3,
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców:
 Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa – w celu umożliwienia
wstępu do budynków i na tereny będące w zarządzie Kancelarii Sejmu;
5. Państwa dane będą przechowywane przez rok od zakończenia konferencji
przez Instytut oraz zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o
Straży Marszałkowskiej przez okres niezbędny do wykonywania zadań przez
Straż Marszałkowską, a weryfikacja tych danych będzie dokonywana co 5 lat
od dnia ich uzyskania;.
6. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Państwa danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do danych,
 sprostowania danych,
 usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 przenoszenia danych.
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7. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy
skontaktować się z Instytutem poprzez stronę internetową, e-mailem lub
osobiście w siedzibie Instytutu.
8. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku nie podania danych
udział w konferencji nie będzie możliwy.
10. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw.
profilowanie.

