
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pana/ i danych osobowych jest ABB Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: 04-713 

Warszawa, ul. Żegańska 1. 

2. Osobą upoważnioną przez Administratora (ABB Sp. z o.o.) w sprawie ochrony danych osobowych 

jest Country Privacy Lead, e-mail: jan.milkowski@pl.abb.com, nr tel. 601 253 009 oraz Privacy 

Management Team, e-mail: magdalena.serafin@pl.abb.com, nr tel. +48 668 000 288.  

3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

- umieszczenia i przechowywania danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, w 

bazie danych Administratora, 

- kierowania zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora i/lub 

inny podmiot z Grupy ABB, 

- komunikacji związanej z działalnością VII edycji Koła Naukowego. 

4. Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty z Grupy ABB i/lub przez 

podmioty realizujące w ich imieniu usługi związane z obsługą wydarzenia organizowanego przez 

Administratora i/lub inny podmiot z Grupy ABB. 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 

celów, w których dane te są przetwarzane. 

6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/i  prawo do przenoszenia danych osobowych podanych przez siebie Administratorowi.  

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/i  prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany dla jej wyrażenia. 

( cofnięcie zgody). 

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( w Polsce jest to Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) w przypadku naruszenia przez Administratora Pana/i praw 

wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( Ogólne 

Rozporządzenie o ochronie Danych – w skrócie zwanym RODO). 

10. Podane przez Pana/nią dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

i nie będą wykorzystywane do oceny czynników osobowych osoby fizycznej (nie będą 

profilowane). 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wpisania danych do formularza 

lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator nie będzie mógł skierować 

do Pana/ni zaproszenia do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora i/lub inny 

podmiot z Grupy ABB. 

12. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( Ogólne Rozporządzenie o 

ochronie Danych – w skrócie zwane RODO), tj. zgoda wyrażona w niniejszym formularzu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią KLAUZULI INFORMACYJNEJ. Na potwierdzenie tego składam 

własnoręczny podpis. 

………………………………………………………………….. 

miejscowość, data i podpis 

  



WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

przez Administratora ( ABB Sp. z o.o.) oraz podmioty wchodzące w skład Grupy ABB i/ lub podmioty 

działające w ich imieniu, realizujące na usługi związane z usługi związane z obsługą wydarzenia 

organizowanego przez Administratora i/lub inny podmiot z Grupy ABB, w celu, który zaznaczam w 

okienku jak niżej: 

 umieszczenia i przechowywania moich danych osobowych, zawartych w niniejszym 

formularzu, w bazie danych Administratora; 

 kierowania zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora 

i/lub inny podmiot z Grupy ABB, 

 komunikacji związanej z działalnością VII edycji Koła Naukowego. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią KLAUZULI INFORMACYJNEJ, w tym informacji 

o  przysługujących mi prawach i celach przetwarzania moich danych osobowych. Wskazane przeze mnie 

dane osobowe są zgodne z prawdą i podaję je dobrowolnie. Na potwierdzenie tego składam własnoręczny 

podpis. 

………………………………………………………………….. 

miejscowość, data i podpis 

 


