
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 
20B, 15-328 Białystok. 

• Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  
e-mail: iod@uwb.edu.pl. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
o w celu rejestracji i udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „DZIECKO 

W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM” organizowanej przez 
Uniwersytet w Białymstoku z okazji 40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-
2020), 

o w celu zapewnienia zakwaterowania w hotelu, a także w celu realizacji przewidzianych przez 
organizatorów atrakcji turystycznych,  

o w celach rozliczenia finansowego konferencji i wynikających z tego faktu czasu i podstawy 
przechowywania oraz konieczności przekazania danych, 

o w celu publikacji i wysyłki monografii. 
• Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (przetwarzania wizerunku) jest: art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz 
art. 6 ust. 1 lit. b tj. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. Zastosowanie ma także art. 6 ust. 1 lit. c tj. – przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji. 
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz UwB usługi informatyczne. 
• Dane (poza wizerunkiem) przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji 

i rozliczenia konferencji VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „DZIECKO W HISTORII – 
MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM” organizowanej przez Uniwersytet 
w Białymstoku.  

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma 
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

• Przekazane na potrzeby organizacji konferencji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

• Podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY 
GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku w dniach 
19-20 października 2020 roku, utrwalany będzie wizerunek osób biorących w niej udział. 
Wykonywane będą zdjęcia, nagrania video oraz transmisja on-line w Internecie. Osoby, które nie 
wyrażają zgody na utrwalenie wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio 
fotografom lub organizatorom imprezy. Udział w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, 
współadministratorzy traktują jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie 
na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej.  

 


