Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach cyklu
spotkań pn. „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: „RODO”), CUPT informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych
(CUPT), z siedzibą Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych, można
kontaktować się poprzez adres email: IOD@cupt.gov.pl lub na adres korespondencyjny wskazany
powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji oraz uczestnictwa w cyklu spotkań
organizowanych przez CUPT pn. „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”, na
podstawie następujących przepisów prawa:
a) udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych
dotyczących Pani/Pana wizerunku,
b) uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie uzasadniony interes
administratora stanowi realizacja zadań informacyjno – edukacyjnych dot. zanieczyszczeń
powietrza pochodzących z transportu,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z obowiązkiem archiwizacyjnym ciążącym na
CUPT na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
przez czas określony w tych przepisach oraz rozliczalności wymaganej przepisami art. 5 ust. 2
RODO.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku mogą zostać umieszczone na portalu Twitter, na
którym CUPT ma swój profil na stronie internetowej CUPT oraz w Biuletynie CUPT.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności organy administracji
państwowej (w tym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014 – 2020 oraz POPW 2014-2020
reprezentowana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego), o ile będzie to wynikało z
przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz CUPT, w tym związane
z obsługą systemów teleinformatycznych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą
międzynarodowych w rozumieniu RODO.
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do jego danych osobowych,
b) prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania,
c) prawo do żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,
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d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do sprzeciwu
na zasadach określonych w RODO, odpowiednio w art. 15 do 18 oraz art.20 i art. 21.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez CUPT Pani/Pana
danych osobowych, do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77
RODO), którego siedziba mieści się przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne od udziału spotkaniu
organizowanym przez CUPT. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia
udziału w spotkaniu.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe CUPT nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w CUPT dostępnych jest na
stronie www.cupt.gov.pl

