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Obowiązek informacyjny dla uczestników XIX Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej pt. „Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej”  

organizowanej przez Katedrę Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu  

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 30.06-

01-07 2022 r. 

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) 

administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ulicy Nowoursynowskiej 166, 02-787 

Warszawa (dalej: SGGW lub Administrator). 

Kontakt z Administratorem:  

• adres korespondencyjny: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa, 

• telefon: + 48 22 59 310 00. 

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych 

osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 

• realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem 

umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału  

w organizowanym wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), 

• zawarcia umowy o udział w organizowanym przez SGGW wydarzeniu i jej 

właściwego wykonania, tj. rejestracji uczestników, organizacji  

i przeprowadzenia spotkania oraz realizacji wszelkich czynności 

związanych z organizacją wydarzenia, w tym komunikacji w sprawach 

organizacyjnych, ewentualnego przygotowania identyfikatorów oraz 

certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu(art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO - umowa, bądź art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony 

interes), 

• realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z organizacją 

wydarzenia, np. rozliczeń finansowych lub sprawozdawczości rachunkowej 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny), 

• dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi  

z umową będącą podstawą udziału w wydarzeniu lub też w związku  

z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie 

istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających 

z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny, 

• zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług, w szczególności 

poprzez badania satysfakcji uczestników wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO - prawnie uzasadniony interes), 

• utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO - prawnie uzasadniony interes), 

• realizacji marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

prawnie uzasadniony interes), 
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• przekazywania służbom sanitarnym lub kryzysowym na ich wniosek danych 

kontaktowych uczestników wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - 

realizacja obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie 

uzasadniony interes), 

• dokumentowania przebiegu wydarzenia oraz utrwalenia wizerunku 

uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie 

wyrażonej zgody przez uczestnika wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit a RODO 

– zgoda), 

• realizacji marketingu za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, za odrębnie wyrażoną zgodą i na podstawie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U.2020.344 t.j.) i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – zgoda). 

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej 

wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w organizowanym przez Administratora 

wydarzeniu. 

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji 

opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym 

profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych 

powyżej celów. 

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

• okres przygotowania i organizacji wydarzenia, 

• okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa, 

• okres realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

• okres przedawnienia roszczeń, 

• okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu, 

• okres do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH? 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. 

Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem 

za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Jeżeli skorzystają 

Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych  

i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację 

o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych 

(gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych 

w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na 

zasadach określonych w RODO. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną 
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wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 

narusza przepisy prawa. 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy 

przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, 

w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, 

podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług 

technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym 

administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym 

można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie  

z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem: 

• adresu korespondencyjnego Administratora: Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa, 

• adresu e-mail IOD: iod@sggw.edu.pl. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) 

Z powodu korzystania przez Administratora z usług firmy Microsoft, Państwa 

dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

m. in. do USA. Firma Microsoft zapewnia gwarancje wynikające z przestrzegania 

rozdziału 5 RODO oraz została zobowiązana do przestrzegania ochrony danych 

osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych z SGGW. 

Więcej aktualnych informacji można znaleźć pod adresem:  

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 
 

mailto:iod@sggw.edu.pl
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

