PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Organizatorzy informują, że w związku z wykonaniem obowiązków związanych z imprezą PSBI 2020 może dojść do przetwarzania danych osób
fizycznych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia wzięcia udziału w imprezie, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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 rozporządzenie RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnego.

Niżej wskazujemy podmioty będące wspólnie administratorami danych osobowych osób fizycznych (współadministratorami):
- Politechnika Łódzka (PŁ) z siedzibą w Łodzi (93-590), przy ul. Żeromskiego 116, ma obowiązki w zakresie: pozyskiwania wystawców, rozliczania
PSBI, koordynowania wszystkich działań związanych z organizacją targów, zbierania danych wolontariuszy oraz prowadzenia działań
promocyjnych, wobec czego odpowiada za rozliczanie PSBI, pozyskiwanie wystawców, zbieranie danych wolontariuszy oraz prowadzenie działań
promocyjnych
i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych.
- Fundacja PACTT z siedzibą w Warszawie (03-815) przy ul. Chodakowskiej nr 19 lok. 31, ma obowiązki w zakresie: pozyskiwania wystawców,
rozliczania PSBI, koordynowania wszystkich działań związanych z organizacją targów, zbierania danych wolontariuszy oraz prowadzenia działań
promocyjnych, wobec czego odpowiada za rozliczanie PSBI, pozyskiwanie wystawców, zbieranie danych wolontariuszy oraz prowadzenie działań
promocyjnych i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych.
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie (00-529) przy ul. Hożej 20, ma obowiązki w zakresie: pozyskiwania
wystawców, rozliczania PSBI, koordynowania wszystkich działań związanych z organizacją targów, zbierania danych wolontariuszy oraz
prowadzenia działań promocyjnych, wobec czego odpowiada za rozliczanie PSBI, pozyskiwanie wystawców, zbieranie danych wolontariuszy oraz
prowadzenie działań promocyjnych i w tym zakresie za przetwarzanie pozyskanych przez siebie danych osobowych
Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy na potrzeby kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych osób fizycznych:
adres email – biuro@psbi.pl
Al. Politechniki 3b
93-590 Łódź
tel.: 48 42 631 20 41, 48 42 631 21 41
Lider posiada również wyznaczonego na Politechnice Łódzkiej inspektora danych osobowych dostępnego pod adresem email: –

rbi@adm.p.lodz.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁADMINISTRATORÓW ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane w tym wydarzeniu współadministratorzy realizują odrębnie, każdy
w swoim zakresie wykorzystując niniejsze oświadczenie, wykazując uzgodnienia poczynione między współadministratorami a
podmiotami danych.
Współadministratorzy zapewniają pełne korzystanie osobom, których dane dotyczą z przysługujących praw wymienionych poniżej bez
potrzeby notyfikowania lidera.
W przypadku wystąpienia roszczeń podmiot danych (osoba fizyczna) kieruje je przeciwko któremukolwiek ze współadministratorów,
który przejmuje na siebie odpowiedzialność za całą szkodę. Rekompensując szkodę może żądać zwrotu odpowiedniej części
wypłaconej sumy od pozostałych administratorów.
Wymieniając się zebranymi danymi osobowymi współadministratorzy pozyskują od swoich pracowników przetwarzających te dane
oświadczenie o zachowaniu ich w poufności.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celu realizacji targów PACTT Science Business Innovation EXPO 2020.
Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i C rozporządzenia RODO. Tym samym dane osobowe osób fizycznych mogą
być przetwarzane przez Współadministratorów między innymi w celu przygotowania dokumentów finansowych, umów, sprawozdania
z realizacji programu, przedstawiania prezentacji multimedialnych, organizacji konkursów oraz ewentualnego zaproszenia do
wystąpienia podczas planowanych paneli, które będą organizowane i realizowane w trakcie PSBI 2020, w tym także do wysłania
zaproszenia do udziału w kolejnej edycji PSBI.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane pracowników i współpracownikom Współadministratorów, podmiotom świadczącym
Współadministratorom usługi w szczególności księgowe, informatyczne, telekomunikacyjne w celu należytego wykonania obowiązków

wynikających z prowadzenia PSBI 2020. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione Partnerom i Sponsorom w celu organizacji
innych towarzyszących wydarzeń organizowanych w ramach PSBI 2020.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane tj. przeprowadzenia PSBI
2020:
-przez okres trzech lat po zakończeniu edycji targów jedynie w celu sporządzenia dokumentacji podsumowującej w tym sprawozdania
końcowego, wysłania zaproszeń do uczestnictwa w kolejnej edycji PSBI
-przez okres do upływu okresu przedawnienia roszczeń na zasadach określonych przepisami prawa powszechnego

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, osobie których dane są przetwarzane przysługuje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa rzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).

