
1. KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników 

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 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 
(dalej w skrócie: „RODO”) informujemy, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz FKA 
przetwarzają Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku ze wspólną organizacją  
polsko-niemieckiego projektu „Economic policy in an unstable environment - dilemmas and 
challenges: Polish and German perspectives”. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych 
osobowych, można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Zachęcamy do zapoznania 
się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

1. Współadministratorzy 

Współadministratorami danych są: 

a) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 

Warszawa, zwana dalej SGH, oraz 

b) Fundacja Konrada Adenauera z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 56,  

02-561 Warszawa, zwana dalej FKA 

2. Kontakt 

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z: 

a) W przypadku SGH - poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl; 

b) W przypadku FKA - przez e-mail kas@kas.pl 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe uczestników biernych będą przetwarzane w celu organizacji konferencji, 

zapewnienia możliwości wystąpienia na konferencji, komunikowania się w związku z nią, jej 

dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest art. 6 

ust. 1 lit. e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 

4. Dobrowolność podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konferencji. 

Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości uczestnictwa w konferencji. 

5. Odbiorcy danych 

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe 

mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 

 

 

 



6. Czas przetwarzania 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

organizacji konferencji, a następnie przez czas przechowywania dokumentacji związanej z jej 

organizacją. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem 

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

przetwarzania, usunięcia danych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – 

nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

8. Prawo wniesienia skargi 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

RODO. 

 

Informujemy, że podczas konferencji może nastąpić jej utrwalenie (nagrywanie), i 

wystąpienia w formie nagrań mogą być udostępniane na stronach internetowych 

administratorów. 

 

Information on processing of personal data 

Pursuant to the provisions of Art. 13 and 26 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 

and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC 

(hereinafter abbreviated : "GDPR") we would like to inform you that the SGH Warsaw School of 

Economics and FKA process your personal data as Joint Controllers, in connection with the joint 

organization of the Polish-German project " Economic policy in an unstable environment - dilemmas 

and challenges: Polish and German perspectives ". In matters relating to the protection of your 

personal data, you can contact each of the Joint Controllers. We encourage you to read the detailed 

information on the principles of personal data processing: 

1. Joint controllers  

The data joint controllers are: 

1) SGH Warsaw School of Economics with its seat in Warsaw, al. Niepodległości 162, 

hereinafter referred to as SGH; 

And 



2) Konrad Adenauer Foundation with its seat in Warsaw, ul. J. Dąbrowskiego 56, hereinafter 

referred to as FKA 

 

2. Contact details 

In matters relating to the protection of your personal data, you can contact: 

a) In the case of SGH - by e-mail iod@sgh.waw.pl; 

b) In the case of FKA - by e-mail kas@kas.pl 

3. The purposes and legal basis of processing of personal data 

The personal data will be processed for the purpose of organizing the conference, ensuring the 

possibility of speaking at the conference, communicating in connection with it, its documentation.  

The legal basis for processing of personal data is point (e) of Art. 6 (1) GDPR1 (necessity for the 

performance of a task carried out in the public interest) and The Act of 20 July 2018 – Law on Higher 

Education and Science (Journal of Laws [Dz.U.] of 2022 item 574). 

4. Voluntary data provision 

Providing personal data is voluntary, however necessary to for the purposes mentioned above. 

5. The recipients or categories of recipients of the personal data 

If joint controllers use the services of other entities, personal data may be disclosed to them on the 

basis of contracts entrusting them with the processing of personal data, and these entities will be 

obliged to preserve the confidentiality of the processed data. 

6. The period for which the personal data will be processed 

The personal data provided by you will be processed for the period necessary to organize the 

conference, and then for the duration of the storage of documentation related to its organization.  

8. The rights of data subject 

You have the right to access and rectify your data or restrict the processing thereof. You have right to 

delete data in cases provided by law. You have the right to object to processing. 

Your data will not undergo profiling and no automated decision-making will be conducted based on 

these data. 

9. The right to lodge a complaint 

                                                             
1Regulation (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 (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the European Union, L 
119, 4 May 2016, p. 1 as amended). 
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You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the 

Personal Data Protection Office, if you consider that the processing of your personal data infringes 

upon GDPR. 

 

Moreover, we would like to inform you that photos and videos taken during conference may be 

published on Joint controllers websites. 

 


