
 
 

WARSZTATY 2022 – IPE 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
 

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 Warsztatów nt. „Możliwości pozyskiwania środków na inwestycje energetyczne 
w zakresie ciepłownictwa” w dniach 18-19 sierpnia 2022 r., towarzyszącym organizacji 
II Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny 
Energetycznie Samorząd (zwanym dalej Konkursem), 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 email: 
biuro@instytutpe.pl, zwany dalej IPE lub Administratorem. 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem tych danych można się kontaktować z: 

• Prezesem Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej, pisząc na adres e-mail: biuro@instytutpe.pl lub 
na adres siedziby Administratora, 

3.  Dane osobowe osób reprezentujących gminy oraz ich dane kontaktowe przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji Warsztatów, w tym do rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami 
w sprawach organizacyjnych, oraz udokumentowania przebiegu Warsztatów, w tym nagrania 
i dalszego udostępniania zainteresowanym podmiotom wypowiedzi uczestnika – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizacji celów statutowych Instytutu; 

b) ochrony praw własności intelektualnej, gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony 
interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania 
z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. działanie w prawnie uzasadnionym interesie. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Warsztatach. 

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim, ani organizacji międzynarodowej. 

6.  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 

a) osiągnięcia celu przetwarzania, lub 

b) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

c) 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. 

7. Każdy Uczestnik posiada 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. 

8. Każdy Uczestnik prawo do wniesienia skargi do organu), jeżeli uważa, że Administrator przy 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

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

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 
profilowaniu). 
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