WARIANT I – REJESTRACJA SPOTKAŃ O TEMATYCE SZKOLENIOWEJ LUB NAUKOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRELEGENTÓW/UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ
O TEMATYCE SZKOLENIOWEJ LUB NAUKOWEJ

1. Związek Banków Polskich Sp. z o.o. oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji („Organizator”) zastrzegają sobie
prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem konferencji pt.: „Forum Liderów Banków Spółdzielczych”, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2022 r. (dalej „Konferencja) oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie oraz nieodpłatne, wielokrotne
i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku każdego z uczestników lub prelegentów.
3. Organizator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów stworzenia dokumentacji lub promocji i rozpowszechniania treści z Konferencji. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jej fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika, prelegenta lub innej osoby przebywającej na Konferencji oraz je rozpowszechniać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie
z wizerunku, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy
o prawie autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), w szczególności
poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, z wyłączeniem form obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, Związek Banków Polskich Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-380), ul. Kruczkowskiego 8, NIP 526-00-00-991 oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380), ul. Kruczkowskiego 8, NIP: 526-021-30-95

W CPBiI został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@cpb.pl lub pisemnie (na adres siedziby ZBP). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
2.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia dokumentacji, promocji i rozpowszechniania treści ze spotkania, wykonania umowy zawartej pomiędzy CPBiI oraz ZBP a Panią/Panem jako uczestnikiem spotkania
lub prelegentem, a także umowy zawartej pomiędzy CPBiI oraz ZBP a innymi podmiotami współpracującymi przy
organizacji spotkania – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i f) RODO.
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
A. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
B. podmiotom, którym CPBiI powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane na podstawie zawartych umów.
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5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji działań w celach promocyjnych, rozpowszechniania treści ze spotkania przez CPBiI oraz ZBP oraz w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy CPBiI oraz ZBP a
Panią/Panem jako uczestnikiem spotkania lub prelegentem, a także umów zawartych pomiędzy CPBiI oraz ZBP a
innymi podmiotami współpracującymi przy organizacji spotkania, zaś po zakończeniu realizacji w/w działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
6. Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
A. żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, zaś w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
B. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. CPBiI nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

2

www.zbp.pl

www.cpb.pl

