
Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451 Gdynia (dalej: Centrum).  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, +48 58 72 73 985, +48 500 

472 830.  

3. Cel przetwarzania: organizacja konferencji (w tym rejestracja uczestników, stały kontakt, wydanie 

zaświadczeń). Zainteresowane osoby mogą wyrazić osobną zgodę na przesyłanie dodatkowych 

materiałów po zakończeniu konferencji.  

4. Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer i adres szkoły, etap edukacyjny.   

5. Podstawa przetwarzania danych: zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit a RODO).  

6. Wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale niepodanie imienia, nazwiska i adresu e-mail 

uniemożliwi wzięcie udziału w konferencji.  

7. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez kontakt z Inspektorem danych osobowych Centrum 

(iod@experyment.gdynia.pl). Operacje przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody 

pozostaną zgodne z przepisami także po jej wycofaniu.  

8. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane w Centrum do momentu cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie danych lub do momentu zakończenia konferencji.  

9. Dane ujawniane są: 

-  podmiotom wspierającym Centrum w zakresie obsługi informatycznej (obsługa sieci wewnętrznej 

Centrum i serwera poczty), 

- podmiotom dostarczającym i obsługującym platformę na której odbywa się konferencja, 

-  serwisowi umożliwiającemu rejestrację na wydarzenie (EVENEA tj. EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, 00-640 przy ul. Mokotowskiej 1).  
 
10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: dane nie są przekazywane przez 

Centrum poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

11. Automatyczne podejmowanie decyzji: dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje:  

a) prawo cofnięcia zgody, 

b) prawo uzyskania dostępu do danych osobowych,  

c) prawo do żądania sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia 

danych, 

d) prawo żądania usunięcia danych, 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (czyli zatrzymania wszystkich operacji 

przetwarzania) w przypadku, gdy kwestionowana jest prawidłowość danych (na czas 

konieczny do sprawdzenia danych) lub dane przetwarzane były w sposób niezgodny  

z przepisami. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy napisać do Inspektora 

ochrony danych Centrum (iod@experyment.gdynia.pl).  

13. Skarga: jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez Centrum doszło do naruszenia 

przepisów prawa, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

https://uodo.gov.pl.  
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