
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, „RODO”) informuję, iż: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Ekologii (dalej: PIE); z siedzibą 

40-009 Katowice, ul. Warszawska 3; 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konferencji 

nt. Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii Pana/Pani 

dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a. 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 – RODO tj. w celu realizacji Konferencji, w tym dochodzenia 

roszczeń; w celach archiwalnych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów; rachunkowym, księgowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, które obejmują: 

przekazywanie lub przesyłanie informacji handlowych, przekazywanie, wyświetlanie lub 

przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej; 

marketingu bezpośredniego; związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane osobowe 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy PIE uczestniczący przy realizacji Konferencji, a także 

podmioty świadczące na rzecz PIE obsługę i utrzymanie systemu informatycznego 

i teleinformatycznego, obsługę prawną, księgową, usługi kurierskie i pocztowe, usługi uzupełniające 

ofertę PIE, jak np. hotele, usługi dydaktyczne.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

7. Dane osobowe są przetwarzane przez PIE wyłącznie w celu realizacji Konferencji oraz w celach 

związanych realizacją obowiązku prawnego z tego wynikającego. Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres trwania Konferencji, do czasu wypełnienia przez PIE obowiązku 

prawnego ciążącego na PIE lub wypełnienia celów związanych z prowadzoną przez PIE 

działalnością gospodarczą, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym do upływu okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń, w przypadku danych archiwalnych przez okres do 5 lat, 

chyba, że przepisy prawa lub inne uzasadnione wymagania przewidują inaczej. W przypadku 

wyrażenia zgody w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu do 

czasu wycofania zgody.  

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Dane nie podlegają profilowaniu. 

10. Kontakt do administratora danych osobowych: mail: pie@pie.pl; adres: Polska Izba Ekologii; 

z siedzibą 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3. 

 


