
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „Dni kultury japońskiej”, 

które odbędą się w dniach 12-15 listopada 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej im. 

Jerzego Giedroycia w Białymstoku, jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 

15-328 Białystok. 

2. W Uniwersytecie w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@uwb.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych i kontaktowych oraz w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych są:  

a) uzasadniony interes administratora w stosunku do osób zgłoszonych do uczestnictwa w 

„Dniach kultury japońskiej” w celu bezpośredniego kontaktu oraz poprawnej organizacji 

wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit f) 

c) zgoda osób do wykorzystania ich wizerunku w materiałach promocyjnych (art. 6 ust. 1 

lit. a). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w wydarzeniach 

organizowanych w ramach „Dniach kultury japońskiej”, które wymagają rejestracji. 

6. Dane nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione na mocy prawa. 

7. Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach związanych z „Dniami kultury japońskiej” jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych konferencji, w tym  do umieszczania w galeriach zdjęć i 

publikacji na stronach internetowych administrowanych przez administratora danych oraz 

ich subdomenach, portalach społecznościowych. 

8. Dane osobowe podane w czasie rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się 

w ramach „Dni kultury japońskiej” zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu 

wydarzenia. Wytworzone w czasie „Dni kultury japońskiej” materiały promocyjne i 

informacyjne wykorzystujące wizerunek uczestników będą przechowywane oraz 

publikowane na stronach internetowych administrowanych przez administratora danych 

oraz ich subdomenach, portalach społecznościowych bez wskazania ograniczenia 

czasowego.  

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie jej 

danych osobowych. 

11. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy  przepisy obowiązującego prawa –  

posiada Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
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