Zgodnie z art. 14 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,
str. 1) – dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 81-812, ul.
Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
iod@pbs.pl

3.

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb:
a. skierowania zaproszenia na Seminarium regionalne w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i
aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych
narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” (dalej jako „Projekt”), jak również na podstawie art. 6 ust.
1 pkt f RODO.
b. jeżeli osoba zaproszona zdecyduje się na udział w ww. Seminarium – dla potrzeb organizacji ww.
Seminarium, dla potrzeb organizacji kolejnego Seminarium w ramach Projektu, które odbędzie się w
2018/2019 roku oraz dla celów wykazania prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach
Projektu - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz f) RODO.

4.

Zbieranie danych osobowych dla celów wskazanych dotyczy następujących kategorii danych osobowych:
imię (imiona) i nazwisko, stopień /tytuł naukowy/zawodowy, stanowisko służbowe, typ i nazwa instytucji,
dane teleadresowe instytucji, adres a-mail, telefon kontaktowy.

5.

Pani/Pana dane mogą być przekazane kooperantom z którymi Administrator współpracuje w związku z
realizacją Projektu, to jest:
Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni (lider),
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy,
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy.

6.

Dane osobowe przetwarzane będą:
- w przypadku celu opisanego w pkt 3a powyżej – przez okres od dnia pozyskania danych do daty
Seminarium;
- w przypadku celu opisanego w pkt 3b powyżej – przez okres określony w umowie
o dofinansowanie Projektu, tj. do 31.12.2022 roku.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz
prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8.

Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, czyli ze stron internetowych.

