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Kraków, 12 marca 2021 r.

Szanowni Pa«stwo!

Zgodnie z Rozporz¡dzeniem ogólnym z dnia 25.05.2018 r. dotycz¡cym Ochrony
Danych Osobowych (RODO) zwi¡zanym z rozporz¡dzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w zwi¡zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepªywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.119.1)., maj¡ce na celu ujednolicenie
zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE informujemy, »e Polska Sekcja Audio
Engineering Society (PS AES), zarejestrowana w Gda«sku pod adresem: ul. Gabriela
Narutowicza 11/12, 80-233 Gda«sk, jest administratorem Pa«stwa danych osobowych.

Posiadamy Pa«stwa nast¦puj¡ce dane osobowe:

� imi¦ i nazwisko

� adres e-mail

� adres zamieszkania (je±li byª podany przy rejestracji)

� numer telefonu prywatny/sªu»bowy (je±li byª podany przy rejestracji)

� adres �rmowy (je±li byª podany przy rejestracji)

� numer NIP (je±li byª podany przy rejestracji)

Informujemy, »e posiadaj¡ Pa«stwo prawo do:

� sprostowania danych � czyli poprawienia danych osobowych gdy s¡ one bª¦dne, ulegªy
zmianie lub zdezaktualizowaªy si¦,

� cz¦±ciowego lub caªkowitego usuni¦cia danych (prawo do bycia zapomnianym) � czyli
usuni¦cia danych, które przetwarzane s¡ bez uzasadnionych podstaw prawnych,

� ograniczenia przetwarzania danych � czyli ograniczenia przetwarzania danych
wyª¡cznie do ich przechowywania,

� dost¦pu do danych � czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania
Pa«stwa danych osobowych oraz kopii danych,

� przenoszenia danych � czyli uzyskania swoich danych osobowych, które
nam przekazali±cie lub wskazania innego administratora, któremu powinni±my
je przekaza¢, o ile b¦dzie to technicznie mo»liwe,

� sprzeciwu � mog¡ Pa«stwo w dowolnym momencie wnie±¢ sprzeciw wobec
przetwarzania danych:

� na potrzeby marketingu bezpo±redniego - zaprzestaniemy przetwarzania
Pa«stwa danych w tym celu,

� w szczególnych sytuacjach, je±li przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym
interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych
celach, o ile nie b¦d¡ istniaªy inne, przewa»aj¡ce prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania,



� wycofania zgody � mog¡ Pa«stwo w dowolnej chwili wycofa¢ ka»d¡ zgod¦, któr¡
Pa«stwo wyrazili. Od zªo»enia takiej dyspozycji nie b¦dziemy ju» przetwarza¢ danych
we wskazanym przez Pa«stwa celu. Prosz¦ jednak pami¦ta¢, »e do czasu wycofania
zgody mamy prawo przetwarza¢ Pa«stwa dane.

Mog¡ Pa«stwo realizowa¢ swoje prawa, skªadaj¡c wniosek za po±rednictwem poni»szych
kanaªów komunikacyjnych:

� wysyªaj¡c e-mail na adres: bchojnacki@agh.edu.pl

� telefonicznie pod numerem: +48 12 617 35 17

� wysyªaj¡c na adres korespondencyjny:

Bartªomiej Chojnacki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisªawa Staszica w Krakowie
Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, budynek D1
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Informujemy równie», »e w zwi¡zku z omawianym Rozporz¡dzeniem decyzj¡ wªadz
PS AES Pa«stwa dane osobowe b¦d¡ przechowywane do 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie
PS AES utrzyma dost¦p jedynie do nast¦puj¡cych danych:

� imi¦ i nazwisko

� adres e-mail

� adres �rmowy

O wszelkich zmianach w polityce prywatno±ci i przetwarzania danych osobowych
b¦dziemy Pa«stwa informowa¢.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. in». Piotr Kleczkowski
Przewodnicz¡cy Polskiej Sekcji Audio Engineering Society


