
















  25.05.2018 

RODO – klauzula informacyjna 

POT oświadcza, że w swojej działalności stosuje przepisy 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 „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). 

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych informuje: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników i członków Kapituły Programu Ambasadorów

Kongresów Polskich jest Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce z siedzibą w Warszawie -

Qube Centre ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

2. W  sprawach związanych z przetwarzaniem przez SKKP danych osobowych można kontaktować się za

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@skkp.org.pl

3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1., są przetwarzane na podstawie (1) art. 6 ust. 1 lit. b

RODO – w celu umożliwienia przystąpienia do Programu oraz w związku z pełnieniem funkcji

w organach Programu, (2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonywania praw

i zobowiązań związanych z uczestnictwem w Programie lub pełnienia funkcji w Kapitule Programu oraz

(3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu informowania o Programie Ambasadorów Kongresów Polskich

i realizacji celów tego Programu oraz celów statutowych SKKP.

4. Przetwarzanie danych osobowych może być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz SKKP

usługi takie jak zapewnienie obsługi Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Polska Organizacja

Turystyczna jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora.

5. Dane osobowe uczestników oraz członków Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

będą przechowywane maksymalnie przez okres uczestnictwa w Programie Ambasadorów Kongresów

Polskich lub pełnienia funkcji członka Kapituły Programu oraz okres po jego zakończeniu, niezbędny

do wykonania ewentualnych uprawnień lub obowiązków, w tym wynikających z powszechnie

obowiązujących przepisów.

6. Osobom wskazanym w pkt. 1 przysługują prawa żądania dostępu do dotyczących ich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi

do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.




