
Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych na 
potrzeby organizacji dnia otwartego dla kandydatów do Liceum 
Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej w formule online 

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 (zwanego dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  ul. Wiejska 45A, 15-351 

Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. organizacji dnia otwartego dla kandydatów do Lceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej 

w formule online w Serwisie ClickMeeting - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.   

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące usługi na rzecz Uczelni m.in. 

dostawcy usług internetowych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa a także podmioty, którym Politechnika Białostocka powierzyła przetwarzanie danych osobowych 

podanych przez Ciebie w formularzach niezbędnych do umożliwienia Ci uczestnictwa w organizowanym 

wydarzeniu,  w związku z korzystaniem z usługi w serwisie ClikcMeeting.  

Dodatkowo, podane przez Ciebie dane osobowe, w zakresie imię / nazwa oraz nazwisko (jeżeli je podałeś) 

oraz inne informacje podane na czacie podczas wydarzenia mogą być widoczne dla pozostałych 

uczestników wydarzenia. Jeśli jesteś Prezenterem lub udzieliliśmy Tobie uprawnienia do transmisji audio lub 

video, Twój głos lub wizerunek będą udostępnione innym Uczestnikom wydarzenia. W przypadku 

udostępnienia nagrania na portalu społecznościowym i stronie internetowej Politechniki Białostockiej 

odbiorcami audio i video mogą być użytkownicy stron internetowych i portali społecznościowych 

Administratora.  

Więcej informacji na temat korzystania z Serwisu ClickMeeting znajdziesz w Regulaminie oraz Polityce 

Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://clickmeeting.com/pl/legal 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych 

celów w trakcie korzystania przez nas z usługi ClickMeeting. 

 

6. W celu świadczenia usługi Serwis ClickMeeting korzysta z usług podmiotów powiązanych oraz 

podwykonawców. Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem 

danych poza EOG, od podmiotów którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, uzyskano 

gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych. Informacje dotyczące wdrożonych środków organizacyjnych 

i technicznych służących ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej: 

https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2018/04/clickmeeting_rodo_opis_technicznych_i_organizacyjn

ych_srodkow.pdf.  
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7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) usunięcia danych, 

b) ograniczenia przetwarzania danych, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 

8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w 

tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w dniach 

otwartych dla kandydatów na studia w formule online i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. 

Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.  

 
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 

którym mowa w art. 22. 

 

 


