Klauzula informacyjna RODO
Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 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: „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich
danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu Akademia Młodego Prawnika - Youth
Law School (dalej: Wydarzenie”) organizowanym przez Stowarzyszenie Business & Law.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Business & Law, z siedzibą we
Wrocławiu (kod pocztowy 54-619), ul. Ibn Siny Awicenny 32B/5. Kontakt z Administratorem możliwy
jest:
1) listownie na ww. adres,
2) mailowo: yls@businesslaw.pl,
3) telefonicznie: 515 – 762 – 815
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy dot. uczestnictwa w Wydarzeniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), jakim jest sprawna obsługa Wydarzenia, w tym utrzymywanie kontaktu z jego
uczestnikami;
3) realizacji obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych oraz rachunkowych – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości.
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie Administratorowi odpowiedniej ochrony
prawnej.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby wziąć udział w
Wydarzeniu.
ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione partnerom oraz sponsorom Wydarzenia. W
sytuacjach, gdy będzie wymagało tego prawo, możemy również udostępnić Twoje dane osobowe
odpowiednim organom lub instytucjom państwowym.
CZAS PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania Wydarzenia, a następnie przez okres
przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących bądź do momentu
wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawski 2, 00 – 193 Warszawa).

