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Zgodnie z art. 13 

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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) - dalej RODO 

informujemy, że: 

Administratorem przetwarzanych 

danych osobowych uczestników, 

gości i wystawców VII 

Międzynarodowej Konferencji 

Działania Specjalne w Aspekcie 

Bezpieczeństwa Narodowego 

Snajper 2020 w dniach 26-29 maja 

2020 (dalej Konferencja) są 

wspólnie:  

Wojskowy Instytut Techniczny 

Uzbrojenia (WITU) z siedzibą w 

Zielonce ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 7, reprezentowany 

przez Dyrektora Instytutu:  

płk. dr. inż. Rafała Bazelę, 

oraz   

Stowarzyszenie Ekspertów 

Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 

Polskiej z siedzibą w Zielonce ul. 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 

reprezentowane przez Vice - 

Prezesa Zarządu:  

Michała Pycio. 

Z Administratorem w kwestiach 

dotyczących Konferencji możecie 

się Państwo skontaktować: 

WITU: +48 22 7614491 

SEBRP: +48 603444390 

W ramach spraw związanych z 

ochroną danych kontaktowych 

Macie Państwo prawo kontaktować 

się z IOD-em WITU pod adresem 

email: iod@witu.mil.pl, a z EOD-

em SEBRP pod adresem email: 

odo@ekspercibezpieczenstwa.pl.  

Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są w celach: 

− rejestracji uczestników 

Konferencji; 

− umożliwienia wjazdu na 

teren WITU w trakcie 

Konferencji; 

− prowadzenia działań 

marketingowych – 

zaproszenia do udziału  

i współpracy w kolejnych 

edycjach Konferencji; 

− wystawiania  

i księgowania faktur; 

− obsługi płatności  

i rozliczeń; 

− prowadzenia analiz  

i statystyk; 

− ustalenia, obrony  

i dochodzenia roszczeń; 

− archiwizacji danych  

i dokumentów; 

− udzielania odpowiedzi na 

pisma, wnioski  

i reklamacje. 

Rodzaj zbieranych danych to: 

− dane osobowe (np. imię i 

nazwisko, adres 

zameldowania);  

− dane podmiotowe (np. 

nazwa i adres podmiotu, 

dane osoby 

reprezentującej); 

− dane kontaktowe (np., 

numer telefonu, adres e-

mail); 

− dane identyfikacyjne (np. 

numer i seria dowodu 

osobistego, numer 

PESEL, marka i nr. 

rejestracyjny pojazdu); 

− dane transakcyjne (np. 

dane dotyczące płatności 

zobowiązań, dane 

rachunku bankowego); 

− dane komunikacyjne (np. 

dane wynikające  

z prowadzonej 

korespondencji). 

Prawne podstawy przetwarzania 

danych: 

− przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych  

w zakresie otrzymywania 

drogą elektroniczną 

informacji promujących 

Konferencję odbywa się 

na wyrażonej zgody, 

podstawa artykuł 6 ust. 1 

lit a), 

− przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych  

w zakresie udziału w 

Konferencji, odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) i c) RODO; 

− przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych w 

zakresie prawnie 

uzasadnionego interesu 

realizowanego przez 

Administratora lub przez 

stronę trzecią, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. f). 

Podanie danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie 

artykułu 6 ust. 1 lit b), c) i f) jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do 

rejestracji i udziału w Konferencji. 

Dane przetwarzane w oparciu o art. 

6 ust. 1 lit. c) są przetwarzane w 

oparciu o: 

Decyzja Nr Z-4/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 19 

listopada 2012 r. w sprawie 

organizacji systemu 

przepustkowego w resorcie obrony 

narodowej; 

Decyzja Nr Z-12/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 07 lipca 

2017 r. w sprawie wprowadzenia 

do użytku "Instrukcji o ochronie 

obiektów wojskowych"  (nie 

publikowana. 

Podanie danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie 

artykułu 6 ust. 1 lit a) jest 

dobrowolne i Ma Pani/Pan prawo 

do niewyrażenia zgody lub 

cofnięcia wyrażonej zgody  

w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z 
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prawem przetwarzania danych 

osobowych, dokonanego na 

podstawie udzielonej zgody przed 

jej cofnięciem.  

Przechowywanie danych 

osobowych: 

 

Dane będą przechowywane przez 

czas niezbędny dla realizacji celów 

bądź do czasu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody, w przypadku 

przetwarzania wyłącznie na 

podstawie zgody. W przypadkach 

przetwarzania Pani/Pana danych na 

podstawie przepisów prawa, okres 

przechowywania danych określają 

te przepisy. Dane przetwarzana w 

związku z obroną lub 

dochodzeniem roszczeń 

przetwarzane będą przez  

3 lata od roku następnego po 

ustaniu roszczenia. Dane  

z korespondencji po zrealizowaniu 

celu pierwotnego, dla którego 

zostały zebrane, będą przetwarzane 

dla celów archiwalnych przez okres 

lat 10. 

Udostępnienie danych może mieć 

miejsce: 

Dla członków SEBRP  

i pracowników WITU  

w związku z realizacją celów 

przetwarzania. Podmiotów 

świadczących usługi rozliczeniowo 

– podatkowe oraz instytucjom 

państwowym i organom 

publicznym, jeżeli będzie to 

wynikało z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

Dane osobowe nie będą 

przekazywane do odbiorców  

z Państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.   

 

Przysługujące Panu/Pani prawa: 

− prawo dostępu do danych 

osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych 

danych; 

− prawo do żądania 

sprostowania 

(poprawiania) danych 

osobowych; 

− prawo do żądania 

usunięcia danych 

osobowych (tzw. prawo 

do bycia zapomnianym); 

− prawo do żądania 

ograniczenia 

przetwarzania danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia 

danych; 

− prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania z przyczyn 

związanych z jej 

szczególną sytuacją; 

− prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych  

w celach 

marketingowych;  

− prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego: 

Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

− prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

W każdej chwili ma Pani/Pana 

prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie tych danych 

osobowych, które przetwarzamy na 

podstawie Pani/Pana zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. W celu cofnięcia 

zgody należy skierować żądanie 

pod adres e:mail: iod@witu.mil.pl 

Pozostałe swoje prawa możesz 

wnieść do Administratora  

w dowolnym momencie, tym celu 

należy skierować żądanie pod adres 

e:mail: iod@witu.mil.pl lub 

info@ekspercibezpieczenstwa.pl. 

Prawo skargi, wnosi Pani/Pan 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Wszelkie niezbędne informacje 

znajdzie Pani/Pan www.uodo.pl.  

Zautomatyzowane przetwarzanie: 

Nie przetwarzamy danych w 

sposób zautomatyzowany, a dane 

osobowe nie podlegają 

profilowaniu, które wywołuje 

skutki prawne lub znacząco 

wpływa na Panią/Pana. 

Pozyskiwanie danych:  

Dane osobowe pozyskujemy 

głównie od osoby, której dane 

dotyczą (oznacza to, że od 

Pani/Pana).  

 

ENGLISH LANGUAGE VERSION 
 
Pursuant to Article 13 sec. 1 and 2 

of the Regulation (EU) 2016/679 of 

the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with 

regard to the processing of personal 

data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection 

Regulation), hereinafter  GDPR, we 

inform that: 

 

 

Processing of personal data of 

participants, visitors and exhibitors  

of the 7th International Conference 

on Special Action under the  

Aspects of National Security Sniper 

2020 from 26-29 May 2020 

(hereinafter referred to as the 

Conference) is jointly administered 

by:  

Military Institute of Armament 

Technology (WITU) based in  

 

Zielonka, 7 Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego Street, represented 

by the Institute Director:  

Col. Dr. Eng. Rafał Bazela, 

and   

Polish Security Experts Association 

(SEBRP) with its registered office 

in Zielonka, 7 Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego Street, represented 

by Vice President of the Board:  

http://www.witu.mil.pl/www/kontakt/google_mapa_witu.htm
http://www.witu.mil.pl/www/kontakt/google_mapa_witu.htm
mailto:iod@witu.mil.pl
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mailto:info@ekspercibezpieczenstwa.pl
http://www.uodo.pl/
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Michał Pycio. 

The Administrator can be contacted 

in matters concerning the 

Conference: 

WITU: +48 22 7614491 

SEBRP: +48 603444390 

Within the scope of matters related 

to contact data protection you have 

the right to contact the WITU  Data 

Protection Inspector (IOD WITU) 

at  e-mail address: iod@witu.mil.pl 

and the EOD SEBRP at e-mail 

address: 

odo@ekspercibezpieczenstwa.pl.  

 

Your personal data is processed for 

purposes of: 

- registration of Conference 

participants; 

- enabling you to enter the WITU 

area during the Conference; 

- conducting marketing activities - 

invitations to participate  and 

cooperation in subsequent editions 

of the Conference; 

- issuance and booking of invoices; 

- payments and settlements 

processing; 

- analyses and statistics; 

- identifying, defending and  

pursuing claims; 

- archiving data and documents; 

- responding to letters, requests and 

complaints. 

 

Types of data collected are: 

- personal data (e.g. name 

and surname, address of residence);  

- data of entities  (e.g. 

name and address of the entity, data 

of its representative); 

- contact details (e.g., 

telephone number, e-mail address); 

- identification data (e.g. 

identity card number and series, 

PESEL number, make and 

registration number of the vehicle); 

- transactional data (e.g. 

payment of liabilities, bank account 

data); 

- communication data (e.g. 

data resulting from from the 

correspondence). 

 

Legal grounds for data processing: 

- processing of your 

personal data  in respect of the 

receipt by electronic means of 

information promoting the 

Conference shall take place on the 

basis of the consent given, pursuant 

to Article 6(1)(a), 

- processing of your 

personal data as far as participation 

in the Conference is concerned, 

shall take place on the basis of 

Article 6(1)(b) and (c) GDPR; 

- processing of your 

personal data in the scope of a 

legitimate interest pursued by the 

Administrator or by a third party, in 

accordance with  Article 6(1)(f). 

The provision of personal data 

processed pursuant to Article 

6(1)(b), (c) and (f) shall be 

voluntary, but necessary for 

registration and participation in the 

Conference. 

Data processed pursuant to Article 

6(1)(c) shall be processed on the 

basis of: 

Decision No. Z-4/MON of the 

Minister of National Defence of 19 

November 2012 on the 

organization of the pass system in 

the Ministry of National Defence; 

Decision No. Z-12/MON of the 

Minister of National Defence of 

July 07, 2017 on the introduction of 

the "Instruction on the protection of 

military facilities" (not published). 

Providing personal data processed 

under Article 6(1)(a) is voluntary 

and you have the right to refuse or 

withdraw your consent  at any time. 

Withdrawal of consent does not 

affect the lawfulness of the 

processing of personal data carried 

out on the basis of the consent 

granted before its withdrawal.  

 

Storage of personal data: 

Your data will be stored for the time 

necessary to fulfil the purposes or 

until your consent is revoked, in the 

case of processing on the basis of 

your consent only. In the case of the 

processing of your data on the basis 

of legal regulations, the duration of 

data storage is determined by these 

regulations. The data processed in 

connection with the defence or the 

pursuit of claims will be processed 

for the period of 3 years from the 

the year following the expiry of the 

claim. Data from correspondence 

after the original purpose for which 

they were collected has been 

fulfilled, will be processed for 

archival purposes for a period of 10 

years. 

The release of data may take place: 

For SEBRP members and the staff 

of the WITU in connection with the 

implementation of the processing 

purposes; and for entities providing 

clearing and tax services as well as 

state authorities and public bodies, 

if it results from the obligations 

arising from the law. 

Personal data will not be transferred 

to recipients from countries outside 

the European Economic Area.   

You have the following rights: 

- the right to access your 

personal data, including the right to 

obtain a copy of that data; 

- the right to request the 

amendment (correction) of your 

personal data; 

- the right to request the 

deletion of your personal data (the 

so-called right to be forgotten); 

- the right to demand a 

restriction of personal data 

processing; 

- the right to transfer data; 

http://www.witu.mil.pl/www/kontakt/google_mapa_witu.htm
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- the right to object to 

processing on the grounds of  

special circumstances; 

- right to object to the 

processing of data for marketing 

purposes;  

- the right to lodge a 

complaint with a supervisory 

authority: the President of the 

Office for Personal Data 

Protection; 

- the right to withdraw 

consent to the processing of 

personal data. 

At any time you have the right to 

withdraw your consent to the 

processing of the personal data that 

we process on the basis of your 

consent. Withdrawal of consent 

will not affect the lawfulness of the 

processing that has been carried out 

on the basis of consent before its 

withdrawal. In order to revoke your 

consent, please send your request to 

e-mail address: iod@witu.mil.pl 

You may submit your other rights 

to the Administrator  

At any time, you should send your 

request to e-mail address: 

iod@witu.mil.pl or 

info@ekspercibezpieczenstwa.pl. 

In case of the right of complaint, 

you bring it to the attention of the 

President of the Data Protection 

Office. You will find all necessary 

information at www.uodo.pl.  

Automated processing: 

We do not process data in an 

automated manner and personal 

data is not subject to profiling that 

produces legal effects or 

significantly affects you. 

Data acquisition:  

We collect personal data mainly 

from the person concerned (i.a. 

from you). 
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