
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników seminarium 

„Odpowiedzialność i odpowiadanie. O sztuce udostępniania badań 

artystycznych i kształtowaniu przyszłości” 

(klauzula informacyjna) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w 

Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa.  

 

2. W Akademii Sztuk Pięknych  został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie 

wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie można kierować do inspektora ochrony 

danych ASP na adres e-mail iodo@asp.waw.pl  

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. zorganizowania i przeprowadzenia seminarium „Odpowiedzialność i 

odpowiadanie. O sztuce udostępniania badań artystycznych i kształtowaniu 

przyszłości, które odbędzie się 16 listopada 2021 r. platformie Zoom. 

b. udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych na 

potrzeby konferencji; 

c. ogólnego rejestrowania przebiegu wydarzenia (zdjęcia) –umieszczanie tych 

materiałów na stronie www.asp.pl wzkw.asp.waw.pl oraz na portalach 

społecznościowych Facebook, Instagram 

 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) –dalej RODO.  

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. a RODO, tj. 

zgoda uczestnika seminarium, oraz art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. prawnie uzasadniony 

interes administratora jakim jest zapewnienie ASP możliwości prawidłowego 

przeprowadzenia konferencji. 

6. Dane uczestników konferencji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą poddawane profilowaniu. 

 

7. Administrator informuje, iż udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem 

świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych 

jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w seminarium. 

 

8. Administrator informuje, że Wydarzenie jest prowadzone on-line na platformie, która 

posiada własną Politykę prywatności. Ww. konferencja będzie prowadzona na 

platformie Zoom cloud meeting (https://zoom.us/privacy). Zoom deklaruje, że jej 

zasady prywatności są zgodne z RODO. Wymóg taki wynika z art. 3 ust. 2 lit. a) 

RODO. Administrator informuje, iż posiada stosowne licencje do korzystania z usługi 

Zoom. 

http://www.asp.pl/


 

9. Administrator informuje, iż każdorazowo przed dołączeniem do wydarzenia prosi o 

sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dopasowania do własnych potrzeb i 

ochrony danych osobowych Uczestników stosując komunikat: „Jeżeli nie chce 

Pani/Pan udostępniać swojego wizerunku podczas wydarzenia prosimy o wyłączenie 

kamery w urządzeniu z którego Pani/Pan korzysta podczas transmisji on-line. 

Włączenie kamery, jest równoznaczne ze zgodą na upublicznianie wizerunku oraz 

nieodpłatnym rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego w związku z 

uczestnictwem w wydarzeniu”.  

10. Administrator informuje, że podczas udziału w transmisji ww. konferencji obowiązuje 

zakaz nagrywania i upowszechniania materiałów lub treści bez pisemnej zgody 

organizatora. 

 

11. Uczestnik biorący czynny udział w wydarzeniu oświadcza i gwarantuje, że posiada 

prawo do przesyłania treści i że takie użycie nie narusza żadnych praw osób trzecich. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści, które są pokazywane lub 

przeglądane podczas wydarzenia, błędy lub pominięcia w treści lub jakiekolwiek 

straty lub szkody poniesione jako wynik korzystania, dostępu lub odmowy dostępu do 

Treści. 

 

12. Prawa autorskie nie przechodzą na Organizatora. Prelegenci i Uczestnicy zachowują 

wszystkie prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiadają do treści, które 

przesyłają, publikują lub wyświetlają/ upubliczniają podczas wydarzenia on-line. 

 

13. Administrator gromadzi i przetwarza zwykłe dane osobowe (dane użytkowników) tj.: 

imię, nazwisko, adres IP, wizerunek, o ile został on utrwalony w trakcie wydarzenia, 

zdjęcie profilowe, avatar (opcjonalnie), miejsce pracy (opcjonalnie). Dane  są 

samodzielnie udostępniane przez osobę podczas udziału w transmisji w czasie 

rzeczywistym (wyświetlane imię, nazwisko, pseudonim, avatar, wizerunek). 

 

14. Odbiorcami poszczególnych danych są Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu. 

 


