
Deklaracja  

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, w trakcie 46 Międzynarodowego Seminarium 
Naukowo – Technicznego „Chemistry for Agriculture” organizowanego przez Centrum 
Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o., 53-011 
Wrocław, ul. Wyścigowa 1A. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronie 
www.chemistry foragriculture.pl oraz na profilach społecznościowych związanych z 
wydarzeniem, w celach informacji i promocji Wydarzania. Powyższa zgoda może zostać w 
każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Centrum Naukowo Badawcze 
Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o., 53-011 Wrocław, ul. 
Wyścigowa 1A. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia46 
Międzynarodowego Seminarium Naukowo – Technicznego „Chemistry for Agriculture” w celu 
rejestracji na Wydarzenie, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w 
formie wiadomości e-mail. Zostałem poinformowany, że:  

3. o celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych decyduje Centrum Naukowo 
Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o., 53-011 Wrocław, 
ul. Wyścigowa 1A. (jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO);   

4. z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie 
www.chemistryforagriculture.pl, lub pisemnie na adres jego siedziby;  

5. podstawą przetwarzania moich danych jest moja dobrowolna i odwoływalna zgoda wyrażana 
poprzez wypełnienie formularza dla Organizatora (w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) a w 
przypadku konieczności dokonania rozliczeń finansowych związanych z wydarzeniem – taką 
podstawą jest również niezbędność do przygotowania umowy i spełnienia obowiązków 
prawnych administratora czy dla dochodzenia jego uzasadnionych prawnie interesów (w tym 
dochodzenia roszczeń). (odpowiednio - art. 6 ust. 1 lit. b ,c oraz f RODO);  

6. administrator jako organizator lub współorganizator wydarzenia gromadzi moje dane osobowe 
jakie dobrowolnie podaję w formularzu (ale również przykładowo w plikach cookies) oraz mój 
wizerunek - w celu przekazania komunikatów informacyjnych i prezentacji oferty takich 
wydarzeń a także do promocji własnej działalności;    

7. gdy w organizację wydarzenia są zaangażowani inni odbiorcy moich danych, to mogą oni być 
odrębnymi administratorami moich danych osobowych;  

8. odbiorcami moich danych mogą być w szczególności hotele, sponsorzy, dostawcy usług 
organizacyjnych, wydawniczych i cateringowych, dostawcy usług i narzędzi do łączenia 
zdalnego i korespondencji elektronicznej (w tym podmioty transferujące dane poza Unię 
Europejską i przetwarzające moje dane w imieniu Administratora) na podstawie 
Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;  

9. Pliki "cookies" (tj. pliki przesyłane podczas wizyty na stronie internetowej) są przetwarzane 
przez PWr i dostawców usług do personalizacji zawartości witryn www a większość 
przeglądarek internetowych rozpoznaje takie przetwarzanie i pozwala odmówić lub 
zaakceptować dzielenie się tymi plikami;  

10. moje dane będą przetwarzane przez okres trwania wydarzenia i rozliczenia wzajemnych 
zobowiązań oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości i archiwizacji;  

11. mam prawa zasięgnięcia informacji o moich danych przetwarzanych przez administratora, 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych;  

http://www.chemistryforagriculture.pl/
http://www.pwr.edu.pl/kontakt


12. moje prawa nie mają charakteru bezwzględnego i zależą od konkretnej przesłanki 
przetwarzania moich danych w określonych okolicznościach;  

13. z moich praw mogę skorzystać kontaktując się na adres e-mail organizatora: 
chemforagro@gmail.com  lub składać na piśmie na adres siedziby Administratora  lub przy 
pomocy formularza kontaktowego na stronie Wydarzenia;  

14. rozumiem, że Administrator zachowuje prawo weryfikacji mojej tożsamości przed 
zrealizowaniem moich wniosków i żądań;  

15. mam prawo złożenia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie moich danych przez 
administratora do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

16. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i zapewnienia mojego 
uczestnictwa w Wydarzeniu.   

  


