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Informacja dla uczestników konferencji „TRANSPORT NA MIARĘ: w poszukiwaniu najlepszych 

standardów oceny wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych z POIiŚ” 

organizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dn. 12 grudnia 2018 r. 

w Warszawie (dalej: konferencja), dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

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 (dalej: RODO) 

  

1) Odnośnie danych osobowych określonych w ust. 3 poniżej, Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. 

Europejski 2, oświadcza że jest Administratorem danych w rozumieniu przepisów RODO.  

2) W Centrum Unijnych  Projektów Transportowych powołany został Inspektor Ochrony 

Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub 

uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących 

Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.  

Dane kontaktowe: adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl, tel. 22 375 04 45 lub pisemnie, przesyłając 

korespondencję na wskazany powyżej adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych 

osobowych”. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w wydarzeniu oraz 

promocji konferencji – jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzenia, a także 

w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu, do popularyzacji treści i materiałów 

fotograficznych oraz audiowizualnych powstałych podczas konferencji, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) CUPT nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba, że 

będzie zobowiązany do ich udostępniania na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie utrzymywania materiałów 

promocyjnych na stronie internetowej CUPT w czasie jej funkcjonowania, nie dłużej jednak niż 

do momentu zgłoszenia Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. 
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7) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD@cupt.gov.pl). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich 

podania nie jest możliwe uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych, pt. „ITS-2-FUTURE: możliwości i wyzwania Inteligentnych 

Systemów Transportowych”, w dn. 27 września 2018 r. 

11) CUPT nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Pani /Pana dane 

osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 
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