
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest 
Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3; 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia rejestracji 
uczestników na Wydarzenie oraz zostaną przekazane Partnerowi (EURISY) i powierzone do 
przetwarzania Wykonawcy w celu przeprowadzenia Wydarzenia; Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO . 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji 
dotyczących sektora kosmicznego lub informacji dotyczących organizowanych przez PAK 
przedsięwzięć, o ile zostanie udzielona stosowna zgoda; 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe podmioty upoważnione na mocy stosownych 
przepisów do audytu i kontroli; 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych; 

Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: 
sekretariat@polsa.gov.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora; 

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia 
realizacji Wydarzenia, do którego dane osobowe zostały zebrane; 

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich 
danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz 
usunięcia; 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO. 
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