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           INFORMACJA RODO  
DLA UCZESTNIKA GRUPOWYCH TRENINGÓW BIEGOWYCH  

organizowanych przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej,  
zwane dalej „Organizatorem”  

 
 
 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika Treningu jest Politechnika Śląska, ul. 

Akademicka 2A, 44-100 Gliwice; RR1@polsl.pl; w celu skontaktowania się 
z Organizatorem Treningu, Uczestnik może napisać na adres e-mail: RJO7-
CPN@polsl.pl  
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną pisząc 
na adres IOD@polsl.pl. 

b) Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później 
w trakcie trwania Treningu, przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Treningu, 
w celu organizacji i przeprowadzenia Treningu, udokumentowania jego przebiegu,  
komunikowania się z Uczestnikami, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności 
wymaganej przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda a także  art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizacja zadań 
publicznych  związanych z misją Uczelni. Zgodę można wycofać w dowolnym 
momencie pisząc maila na adres RJO7-CPN@polsl.pl – co nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 

c) Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:  
▪ dostępu do swoich danych osobowych;  
▪ żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;  
▪ żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są 
przetwarzane niezgodnie z prawem;  

▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość 
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 
danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, 
ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – 
do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego 
sprzeciwu;  

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 
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▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Organizatorowi zorganizowania Treningu. 

e) Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem 
w Treningu będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-
księgowej lub do momentu wycofania zgody. 

f) Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.  

g) Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich 
i organizacji międzynarodowych. 

h) Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Treningu w sposób 
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

  
 
 


