
REGULAMIN SEMINARIUM WDM
Poprzez dokonanie zgłoszenia w obradach Seminarium Na-
ukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe wyraża Pani/
Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika 
Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27, 
50–370 Wrocław. Kontakt z przedstawicielem Administratora 
możliwy jest pisemnie na adres jego siedziby oraz przy pomo-
cy formularza na stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 
w sprawach ochrony danych osobowych możesz się kontaktować 
przez e-mail: IOD(at)pwr.edu.pl, a także w sposób tradycyjny – 
pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator informuje, że:

1. Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Uczestników 
poprzednich edycji Seminarium Naukowo-Technicznego 
Wrocławskie Dni Mostowe w celu zawiadomienia o kolejnej 
edycji Seminarium. Podstawą tego jest zgoda uczestnika 
na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz realizacja 
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów reali-
zowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

2. Administrator planuje przetwarzać też dane Uczestników 
kolejnej edycji Seminarium w celach organizacyjnych związa-
nych z przeprowadzeniem następnego wydarzenia (takich jak 
zapewnienie noclegów, przyjęcie i rozliczenie wpłat, przekaza-
nie materiałów seminaryjnych i zaświadczeń oraz dla promocji 
tego wydarzenia). Podstawą tego będzie zgoda Uczestnika 
wyrażana przez zapisanie się na Seminarium, zawarcie umowy 
potwierdzone wniesieniem opłaty oraz obowiązki wynikające 
z prawa (w tym z przepisów o rachunkowości i archiwizacji 
dokumentów księgowych) i ponownie realizacja celów wyni-
kających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora w  związku z ochroną wzajemnych 
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz f RODO). Informacje te 
uzupełnimy podczas wypełniania formularza rejestracyjne-
go – gdy będą Państwo zainteresowani udziałem w bieżącej 
edycji naszego Seminarium.



3. Dane osobowe służące do zawiadomienia Państwa o Se-
minarium będą przetwarzane bezterminowo, do wycofania 
zgody. Natomiast w celach organizacyjnych i rozliczeniowych 
przetwarzać będziemy dane uczestników Seminarium co 
najmniej do 31.12.2022 r., a potem przez okres wynikający 
z przepisów (odpowiednio w celach archiwizacyjnych i doty-
czących dochodzenia roszczeń).

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na 
mocy przepisów prawa oraz takie, z którymi Administratora 
łączą stosowne umowy na usługi zewnętrzne związane 
z Seminarium (w tym wydawnictwo zapewniające materiały 
seminaryjne, podmioty zapewniające usługi pocztowe lub 
kurierskie i hotele w przypadku osób, którym Organizator 
zapewni miejsca noclegowe).

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania usunięcia swoich danych 
(w tym wykreślenia z naszej listy adresowej). Wycofanie zgody 
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia przed jej wycofaniem. Uczestnikom Seminarium zapew-
niamy prawo dostępu do ich danych i ich poprawienia, prawo 
otrzymania kopii danych, prawo sprzeciwu lub ograniczenia 
przetwarzania. Większość z  tych praw nie ma charakteru 
bezwzględnego. W  „Polityce prywatności” Administratora 
(na stronie: https://pwr.edu.pl/ochrona-danych-osobowych/
polityki-prywatnosci) znajdują się objaśnienia przysługu-
jących Państwu praw oraz informacje, jak je egzekwować. 
W przypadku zgłoszenia przez Państwa wniosku dotyczącego 
wykonania określonego prawa, udzielimy Państwu odpowiedzi 
w okresie jednego miesiąca, z tym, że, w razie konieczności, 
mamy prawo wydłużenia tego okresu o kolejne dwa miesiące. 
Jeśli czas odpowiedzi ulegnie wydłużeniu, powiadomimy 
o tym w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku. Z przysługu-
jących praw można skorzystać kontaktując się z nami pod 
adresem wdm(at)pwr.edu.pl. Zastrzegamy, że przed realizacją 
Państwa praw możemy potrzebować zweryfi kowania Państwa 
tożsamości. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.
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