
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
uczestników II Kongresu Ochrony Danych w Oświacie 

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą przy Wołowskiej 
6, 51-116 Wrocław, tel. 71 757 29 29, e-mail: cok@vulcan.edu.pl (dalej: Administrator). 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. przygotowania i realizacji Państwa udziału w konferencji - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b. prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji podatkowej oraz oświatowej, związanej z działalnością placówki 
doskonalenia nauczycieli (konferencja jest wydarzeniem edukacyjnym realizowanym przez działający w ramach 
struktury VULCAN sp. z o.o. Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN, będący akredytowaną 
niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania 
opinii dotyczących konferencji lub jej tematyki (jako prawnie uzasadniony interes Administratora) – art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO, 

d. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych (jako prawnie uzasadniony interes 
Administratora) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (jako prawnie uzasadniony interes Administratora) – 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. W przypadku udzielenia dodatkowej, dobrowolnej zgody dane w zakresie adresu e-mail będą wykorzystywane do 
przekazywania informacji handlowej, w szczególności wysyłania newslettera – art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:  

a. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT oraz usługi badawcze (w ramach przetwarzania w imieniu 
Administratora), 

b. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako organu uprawnionego do kontrolowania działalności ODKKO VULCAN.  

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres: 

a. w celu realizacji Państwa uczestnictwa w konferencji do czasu zakończenia rozliczenia tego wydarzenia, 

b. w celu związanym z wymogami podatkowymi przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym mija termin 
płatności podatku, 

c. w celu związanym z dokumentacją prowadzoną przez placówkę doskonalenia nauczycieli przez okres 5 lat od 
zakończenia roku szkolnego, w którym miała miejsce konferencja, 

d. w celu badania satysfakcji klientów przez okres 6 miesięcy od terminu zakończenia konferencji, 

e. w celu realizacji działań marketingowych przez okres 1 roku od terminu zakończenia konferencji albo do 
momentu wniesienia sprzeciwu, 

f. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia roszczeń 
wynikającego z przepisów prawa, 

g. w celu przesyłania informacji handlowej, w tym w szczególności newslettera do momenty wycofania zgody. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz – w stosownym zakresie – prawo do przenoszenia danych. 

7. Jeżeli udzielili Państwo dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, Administrator informuje 
o przysługującym Państwu prawie cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania 
tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi udziału w II Kongresie Ochrony Danych 
w Oświacie. 

10. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 
podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie. 

11. Administrator informuje, że Państwa dane nie będą przesyłane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

12. Administrator informuje, że Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Mają Państwo prawo 
kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@vulcan.edu.pl 

13. Administrator informuje, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo 
wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@vulcan.edu.pl lub przesyłając żądanie 
na adres siedziby. 


