INFORMATION CLAUSE

/ KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wyrażeniem zgody na

In accordance with Article 13 of

Regulation (EU) 2016/679 of the European przetwarzanie moich danych osobowych,
Parliament and of the Council of 27 April zostałam/-em poinformowana/-y stosownie do
2016 on the protection of natural persons treści art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
with regard to the processing of personal Parlamentu

Europejskiego

i

Rady (UE)

data and on the free movement of such data, 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
and repealing Directive 95/46/EC (General ochrony osób fizycznych w związku z
Data Protection Regulation) (OJ L 119, przetwarzaniem danych osobowych i w
04.05.2016, p. 1), hereinafter referred to as sprawie swobodnego przepływu takich danych
‘GDPR’, the Institute of Justice informs oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.
that:

UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej

1. The controller of personal data within the „RODO”, że:
meaning of Art. 4.7 of the GDPR shall be 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
the Institute of Justice with its registered

RODO, danych osobowych jest Instytut

office at 25 Krakowskie Przedmiescie

Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy

Street, 00-071 Warsaw. The administrator

ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 - 071

can also be contacted by phone: 22 826 03

Warszawa. Z administratorem można

63 or by e-mail: iws@iws.gov.pl.

skontaktować się również telefonicznie: 22
826 03 63 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iws@iws.gov.pl.

2. The Data Protection Officer shall be Łukasz 2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz
Boryczka,

e-mail:

Boryczka

lukasz.boryczka@iws.gov.pl

e-mail.

lukasz.boryczka@iws.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez

3. Personal data shall be processed by the

administratora w celu:

administrator for the purpose of:

1) organizacji i przeprowadzenia konferencji

1) organising and conducting the International

w formie online (wideokonferencji) pn.

Conference “V4CyberPower”, to be held

1
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from 3 to 4 December 2020 as part of the

„V4CyberPower”, która odbędzie się w

project “Cybersecurity of the Visegrad

terminie 03-04 grudnia 2020 r. w ramach

Group for the prevention of the causes of

projektu: „Cyberbezpieczeństwo Grupy

crime”, in accordance with Article 6(1)(a)

Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania

of the GDPR;

przyczynom przestępczości”, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2) fulfill the obligations incummtent on the

2) wypełnienia ciążących na administratorze

administrator under the provisions of the

obowiązków wynikających z przepisów

generally applicable, in accordance with

powszechnie obowiązujących, zgodnie z

Article 6(1)(c) of the GDPR.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Personal data may be made available to 4.

Dane osobowe mogą być udostępniane

entities authorized to receive them under

podmiotom

uprawnionym

provisions of law or contract.

otrzymywania na podstawie

do

ich

przepisów

prawa lub umowy.
5. The data will be processed for the period 5.

Dane będą przetwarzane przez okres

necessary to organise and conduct the

niezbędny

do

organizacji

International Conference V4CyberPower”,

przeprowadzenia konferencji w formie

as part of the project “Cybersecurity of the

online

Visegrad Group for the prevention of the

„V4CyberPower” w ramach projektu

causes of crime” and then until the legal

„Cyberbezpieczeństwo

obligation to keep data expires.

Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania

(wideokonferencji)

i

pn.
Grupy

przyczynom przestępczości”, a następnie
do momentu wygaśnięcia obowiązku
6. The data subject shall have the right to:

przechowywania danych wynikającego

(1) access the content of their personal data and

z przepisów prawa.

request their rectification or erasure in 6.

Osobie, której dane są przetwarzane

accordance with the principles set out in

przysługuje prawo:
1) dostępu

Articles 15-17 of the GDPR;

do

treści

swoich

danych

(2) restrict the processing of personal data in

osobowych, żądania ich sprostowania lub

the cases referred to in Article 18 of the

usunięcia, na zasadach określonych w art.

GDPR;

15 – 17 RODO;
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(3) transfer their personal data in accordance 2) ograniczenia przetwarzania danych, w
przypadkach określonych w art. 18 RODO;

with the principles set out in Article 20 of

the GDPR, i.e. to receive their personal data 3) przenoszenia

danych,

na

zasadach

from the controller in a structured,

określonych w art. 20 RODO tj. do

commonly used and machine-readable

otrzymania przez osobę, której dane

format;

dotyczą

od

osobowych

(4) withdraw consent at any time without

administratora
jej

danych

dotyczących,

w

affecting the lawfulness of processing based

ustrukturyzowanym,

on consent given prior to its withdrawal;

używanym formacie nadającym się do

(5) lodge a complaint with the President of the

powszechnie

odczytu maszynowego;

Personal Data Protection Office (address: 2 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem

Stawki Street, 00-193, Warsaw).

przetwarzania,

którego

dokonano

na

podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. In order to exercise the rights referred to in 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Item 6(1-4), contact the controller or the

Ochrony

Danych

Osobowych,

data protection officer using the contact

adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
7. W celu skorzystania z praw, o których

details provided above.

mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy
skontaktować się z administratorem lub
inspektorem ochrony danych, korzystając

8. Providing data is voluntary, but necessary
to take part in the training. The refusal to

ze

wskazanych

provide data prevents participation in the

kontaktowych.

wyżej

danych

International Conference “V4CyberPower” 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale
9. The conference is organized using the

konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu.

communicator "ZOOM". Communication

Odmowa podania danych uniemożliwia

is encrypted in the 256 bit standard all the

udział w konferencji w formie online

way,

(wideokonferencji) pn. „V4CyberPower”

participant

-

participant.

The

communicator "ZOOM" cannot access the 9. Konferencja

organizowana

jest

z

communication content. The conference is

wykorzystaniem komunikatora „ZOOM”.

recorded and the recordings are stored in the

Komunikacja

EU. "ZOOM" ensures that there is no access

standardzie 256 bit na całej drodze

to the recordings, as the data "at rest" is also

uczestnik

–

jest

szyfrowana

uczestnik.

w

Komunikator

3
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encrypted. "ZOOM" sends telemetry data to

„ZOOM” nie ma dostępu do treści

________ (i.e., for example, where the user

komunikacji.

connects from, how much data is sent, what

rejestrowana, a nagrania przechowywane

commands he gives to the service) and basic

na terytorium UE. „ZOOM” zapewnia, że

user data (those that the user himself

nie ma dostępu do nagrań, gdyż dane „w

entered into "ZOOM" when registering for

spoczynku” też są szyfrowane. „ZOOM”

the meeting) . "ZOOM" ensures compliance

przesyła

with the GDPR of such data transfer).

telemetryczne (czyli np. o tym skąd

More

information

do

Konferencja

___________

jest

dane

użytkownik się łączy, ile danych przesyła,

:

jakie

___________________________.

komendy

wydaje

usłudze)

i

podstawowe dane użytkownika (te, które
użytkownik wprowadził sam do „ZOOM”
rejestrując się na spotkanie). „ZOOM”
zapewnia zgodność z RODO takiego
transferu
Więcej

danych).
informacji

:

________________________________.

_________________________
(date, signature) / (data, podpis)
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