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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

ul. Świętokrzyska 14a 

00-050 Warszawa 

Tel. 22 827 17 68 

e-mail: simp@simp.pl 

2. W razie pytań i/lub wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzanych przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt pod adresem simp@simp.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją konferencji 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 (RODO), a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody w celach związanych z 

organizacją przyszłych konferencji/szkoleń/seminariów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, danych 

kontaktowych, danych do faktury. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i 

prowadzenia szkolenia/konferencji/seminarium, a także przez okres archiwizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści przechowywanych przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

poprzez przesłanie informacji na wskazany wyżej adres e-mail, a także w przypadku 

stwierdzenia niezgodności ich przetwarzania z przepisami RODO prawo do złożenia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

warunkiem udziału w konferencji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także 

w formie profilowania. 

11. Dodatkowo informujemy, że Organizacja dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 

czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami. 
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