
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – AKREDYTACJA PRASOWA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (tj. Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy 

iż: 

1. W związku z organizacją VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary 

i perspektywa rozwoju” (zwanej dalej Konferencją), Organizatorzy zawarli umowę 

o współadministrowanie danymi osobowymi. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

• Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza z adresem siedziby: Inkubator 

Technologiczny 4, Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka, numer telefonu: +48 737 880 607, adres 

e-mail: biuro@instytutpe.pl zwany dalej IPE lub Administratorem 1, 

oraz 

• Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców 

Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl, 

zwana dalej PRz lub Administratorem 2. 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z: 

• Prezesem Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej, pisząc na adres e-mail: 

biuro@instytutpe.pl lub na adres siedziby Administratora 1, 

• Inspektorem Ochrony Danych Politechniki Rzeszowskiej pod numerem telefonu 

+48 17 865 1775 lub pisząc na adres e-mail: iod@prz.edu.pl lub na adres siedziby 

Administratora 2. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) uzyskania oraz obsługi akredytacji prasowej na Konferencję współorganizowaną przez IPE oraz 

PRz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. 

Prawo prasowe; 

b) prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz stosowania systemu kontroli dostępu, co stanowi prawnie 

uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania akredytacji prasowej dla 

potrzeb Konferencji. 

5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji 

międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 

a) osiągnięcia celu przetwarzania, lub  

b) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (tylko w przypadku realizacji celu określonego w 

pkt 3 lit. b), 

a po tym okresie przechowywane przez czas oraz w celu i zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane. 

8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym 

działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, 

serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych. 

9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają 

na to przepisy prawa. 



 

10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie 

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia), jeżeli uważają Państwo, że Administrator przy przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W Polsce funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

(w tym profilowaniu). 


