Polityka prywatności
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie
(Instytut) szanują prywatność użytkowników serwisu https://fpme.pl.
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Uniwersytet Szczeciński (US), al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin,
adres email: fpme.szczecin@gmail.com w zakresie czynności związanych z
organizacją i komunikowaniem się z uczestnikami konferencji,
b) Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie (Instytut), ul.
Wspaniała 24, 72-006 Mierzyn w zakresie czynności związanych z wystawianiem
faktur za uczestnictwo w Konferencji,
Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na podane wyżej adresy
siedziby lub poprzez adresy e-mail.
II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim pod
adresem e-mail: iod@usz.edu.pl.
III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu
rejestracji uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „6. Forum Prawa Mediów
Elektronicznych”, która odbędzie się w dniu 31 marca – 1 kwietnia 2020 r. w auli Wydziału
Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64 w
Szczecinie oraz w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „5. Młode Forum Prawa Mediów
Elektronicznych”, która odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. w auli Wydziału Ekonomii,
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie,
organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej
Radzie komorniczej oraz Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym i e-mailach przetwarzane są
także w cel organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z
organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy
uczestników, wydania zaświadczeń i certyfikatów uczestnictwa, celach archiwalnych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności
naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym
oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach, art. 6 ust. 1 lit. c w związku z wymogami
przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w US.

Na podstawie i tylko w przypadku, gdy udzielona zostanie na to zgoda, fpme.pl przetwarza
Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych
ze stron www i aplikacji mobilnych.
IV. PLIKI COOKIES
Osoby odwiedzające stronę fpme.pl nie mają obowiązku podawania swoich danych
osobowych, aby móc przejrzeć stronę internetową. Za jej pośrednictwem mogą być jednak
gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język,
godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb
zarządzania stroną i usprawnienia nawigacji możemy używać plików cookies (niewielkich
plików tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do
urządzenia internauty np. komputer, smartfon itp.). Szczegółowe informacje o plikach cookies
można przeczytać na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl. Informujemy, że
zakres wykorzystania plików cookies jest ograniczony wyłącznie do aspektów technicznych
(funkcjonalności strony) oraz statystycznych.
V. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dokonanie zgłoszenia przez formularz w celu rejestracji uczestnictwa w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, która odbędzie się w
dniu 31 marca – 1 kwietnia 2020 r. w auli Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie oraz w Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „5. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych”, która odbędzie się
w dniu 30 marca 2020 r. w auli Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie wymaga podania imienia i nazwiska,
afiliacji, adresu email, numeru kontaktowego oraz danych do faktury. W pozostałym zakresie
podanie danych jest dobrowolne.
Niepodanie danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwienie ich przetwarzanie może
skutkować brakiem rejestracji na Konferencję.
VI. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w
szczególności historii transakcji).
VII. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub
obsługę konferencji.
W odniesieniu do plików cookies, analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań
zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics, narzędzia dostarczonego
przez firmę Google Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, które są
zapisywane na Pana/Pani komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Pana/Panią
z naszej strony internetowej, w tym sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej.
Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony
internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób.
Może Pan/Pani nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie
odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić
prawidłowe funkcjonowanie strony. Ponadto, możesz zapobiec pobieraniu danych przez plik
cookie przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na
stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w
okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji
finansowo-księgowej konferencji przez Instytut, w sytuacjach przewidzianych w przepisach
prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia
ewentualnych roszczeń.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
W ramach analizy stron korzystamy z usług podmiotów przekazujących dane w ramach
Tarczy Prywatności UE-USA poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności takich działań.

