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Obowiązek informacyjny w związku z realizacją wydarzenia pn. „IP WEEK PIRP - SZKOLENIE EKSPERCKIE O 

PATENTOWANIU OPROGRAMOWANIA”,  

która odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. 

1. Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana 

dane osobowe Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentowany przez Prezesa, z siedzibą przy ul. Żelaznej 

59 lok. 134 (I piętro), 00-848 Warszawa, NIP: 526-17-32-118. 

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przetwarzamy w celu rejestracji i 

udziału w wydarzeniu. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@odosc.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) w zakresie zapewnienia udziału wydarzeniu: art. 6 ust. 1 lit a oraz f RODO tj. zgoda oraz uzasadniony interes 

Administratora. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

lub podmioty uczestniczące w realizacji wydarzenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego dane zostały zebrane lub 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. W celu wycofania zgody można się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: twojedane@pirp.org.pl 

8.  bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Żelazna 59 lok. 134, 00-848 Warszawa. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych.   

10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Polską Izba Rzeczników Patentowych odbywa 

się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego.   

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej.  
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