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KLAUZULA
INFORMACYJNA
Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa
Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw
Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie
z postanowieniami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.),
w skrócie RODO.
Dane administratora
Rzecznik Praw Obywatelskich, dalej RPO
z siedzibą przy al. Solidarności 77 w Warszawie,
tel.: 22 55 17 700,
Infolinia: 800 676 676, bip.brpo.gov.pl
Dane kontaktowe IOD
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się: listownie na adres Biura
RPO, lub elektronicznie na adres:
inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
Cele i podstawy przetwarzania danych
1. Dysponujemy Pani/Pana danymi osobowymi, ponieważ
pozyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych, w wyniku
wieloletniej współpracy lub z inicjatywy znanych Państwu
osób, np. zgłaszających Państwa zasługi.
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Pozyskane w ten sposób dane adresowe wykorzystane
zostaną do przesłania informacji związanych
z organizacją wydarzenia, a przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
2. Wydarzenie będzie transmitowane w czasie
rzeczywistym poprzez platformę YouTube oraz
Facebook (informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych na Profilach Biura RPO jest dostępna
pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/
files/2021-12/polityka_serwisow_medialnych_social_
media_v1.pdf). Jeżeli wezmą Państwo aktywny udział
(np. udział w dyskusji lub czacie) online w wydarzeniu,
RPO pozyska dodatkowe dane, takie jak nazwa
użytkownika.
3. Ponadto w celu wykonania relacji z wydarzenia na
potrzeby promocji działań RPO i Biura RPO, przebieg
wydarzenia będzie rejestrowany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i/lub dźwięk, w formie fotograficznej
oraz filmu audio-wizualnego.
W takim przypadku udział w wydarzeniu będzie
równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) i na wykorzystanie
go w materiałach promujących wydarzenie, w tym
publikowanych w postaci zdjęć, bez dodatkowego
wynagrodzenia, na stronie internetowej bip.brpo.gov.pl lub
w mediach społecznościowych Biura RPO.
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać
w każdym czasie odwołana, pod adresem:
joanna.rudnicka@brpo.gov.pl, z zastrzeżeniem, że
ofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych
wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku:
― osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano
w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
― osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
4. Dodatkowo, o ile będzie miało to zastosowanie, dane
osobowe, mogą zostać wykorzystane w celu:
― realizacji procesu ewaluacji, tj. wysyłania podziękowań
z tytułu uczestnictwa lub materiałów pokonferencyjnych –
art. 6 ust. 1 lit f RODO;
― wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RPO
wynikających z przepisów prawa, takich jak zarządzanie
zgodą, archiwizacja dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
― realizacji uzasadnionych interesów RPO, takich jak
ochrona osób, mienia i informacji, w tym z wykorzystaniem
monitoringu wizyjnego oraz ustalenie, obrona lub
ewentualne dochodzenie roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
― prowadzenia statystyk oglądalności wydarzenia – art. 6
ust. 1 lit f RODO.
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Odbiorcy danych
O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do
danych mogą mieć podmioty, z którymi współpracuje RPO,
wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia
i ustalonych zasad: np. pracownicy i współpracownicy RPO,
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące
działalność pocztową, a także umocowane podmioty na
podstawie przepisów prawa, np. Policja.
Okres przechowywania
Dane przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące
Biuro RPO, wynikające z przepisów prawa, nie dłużej niż
jest to niezbędne w określonych celach, w szczególności:
dane w postaci wizerunku przechowywane będą przez czas
organizacji i promocji wydarzenia lub do czasu cofnięcia
zgody, a pozostałe dane - tam, gdzie będzie miało to
zastosowanie - do czasu złożenia sprzeciwu w zakresie
dalszego ich przetwarzania – w tym celu wystarczy napisać
na adres:
joanna.rudnicka@brpo.gov.pl
Prawa osób
W każdej chwili może Pan/Pani wymagać sprostowania swoich
danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz dostępu do nich, na zasadach określonych w RODO,
wystarczy napisać na adres:
joanna.rudnicka@brpo.gov.pl
Może Pan/Pani również złożyć skargę do organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00- 93 Warszawa) lub skorzystać z ochrony prawnej przed
właściwym sądem, jeżeli dane osobowe przetwarzane
są nieprawidłowo.
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Zautomatyzowane przetwarzania. Profilowanie
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym w formie profilowania – automatycznego przypisywania
lub przewidywania zachowań, preferencji czy postaw osoby,
której dane zostały pozyskane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz
RPO usług przez Microsoft. Ponadto, w przypadku udziału
online w wydarzeniu transmitowanym za pośrednictwem
platformy YouTube oraz w przypadku rozpowszechnienia
danych w mediach społecznościowych RPO – dane mogą
podlegać transferowi do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych na zasadach ustalonych przez
poszczególnych dostawców mediów społecznościowych.
Więcej informacji nt. ochrony danych na stronach dostawców:
― Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy
― Instagram – https://help.instagram.com
/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
― Twitter – https://twitter.com/en/privacy
― Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
― LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/
privacy-policy
W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych
odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję
Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez
Biuro RPO zabezpieczeń dodatkowych.
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DEBATY W NAMIOCIE ASP
PIĄTEK, 5 SIERPNIA
1000

Debata „Niewidzialne kobiety –
kobiety w przestrzeni publicznej”

Chociaż Polek jest więcej niż Polaków, to w życiu publicznym
wciąż ich brakuje. Co czwarta Polka uważa, że jej potrzeby
są niezauważane przez rządzących. Dlaczego kobiet jest tak
mało? Nie chcą być aktywne, czy mają przed sobą mur nie do
przeskoczenia?
Uczestnicy:
― dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw
Obywatelskich
― Magdalena Sobkowiak, Stowarzyszenie Kobiety
w Centrum
― dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP, Zespół ds.
Równego Traktowania, BRPO
― Kamil Dziubka, Onet.pl
Debatę poprowadzi: Joanna Warecha, Stowarzyszenie
Kobiety w Centrum
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SOBOTA, 6 SIERPNIA
1000

Polska gościnność przed i po 24 lutego. Czy
w Polsce zmienia się stosunek do „przyjmowania
uchodźców”?

Musimy zmierzyć się z przekonaniem, że Polska przed 24
lutego 2022 r. nie była krajem przyjaznym uchodźcom. Co
się zmieniło po 24 lutego? Czy to jest trwała zmiana, czy tylko
iluzja, a jeżeli trwała, to czy ma szansę rozciągnąć się także na
uchodźców z innych niż Ukraina krajów?
Uczestnicy:
― dr Hanna Machińska, Zastępczyni RPO
― Marcin Sośniak, Zespół ds. Równego Traktowania BRPO
― Piotr Stopka, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
― Katarzyna Komar-Macyńska, Związek Ukraińców w Polsce
Debatę poprowadzi: Maciej Grześkowiak, Główny
Koordynator ds. Współpracy Naukowej BRPO
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NAMIOT PRAW CZŁOWIEKA
CODZIENNIE
Jak działa RPO i jego biuro?
• spotkania z pracownikami BRPO, udzielanie informacji prawnych, przyjmowanie wniosków – pracownicy Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków
• rozwiązywanie kazusów
• jak może ci pomóc RPO?
• Gry, konkursy z nagrodami:
― Kalambury prawnoczłowiecze
― Prawo bez Tabu – gra w Tabu
― Obywatelski zawrót głowy – gra Twister
― Zrównoważone BRPO – Quiz
― Puzzle – o prawie inaczej
― Tańce integracyjne – nauka tańców opracowanych na
podstawie figur i motywów tanecznych różnych narodów –
to zatańczy każdy, taniec zbliża i zaciera różnice –
Dariusz Supeł, Biuro RPO
• „Zgarnij wiedzę” – kody QR z odwołaniami do kategorii na
stronie RPO
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CZWARTEK, 4 SIERPNIA
DZIEŃ PRAW OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
1100

Jak działa RPO i jego biuro?

Spotkania z pracownikami BRPO, udzielanie informacji
prawnych, przyjmowanie wniosków, rozwiązywanie kazusów.

1200

Dyskryminacja – co nią jest a co nie? Warsztat

na podstawie badań i raportów RPO oraz przykładów spraw,
które wpływają do RPO pokażemy, w czym przejawia się
dyskryminacja i jak można sobie z nią radzić. Zapraszamy też
do rozmów i konkursów tematycznych.

1300

Savoire-vivre w kontaktach z osobami
z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do rozmowy o tym, co wypada a co nie
w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami,
na co trzeba zwrócić uwagę w zachowaniu, języku czy też
sposobie pomagania. Zaproszeniem do rozmowy będą
scenki tematyczne.
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1400

Debata „Słowo – podręcznik użytkownika.
Kiedy język staje się nośnikiem dyskryminacji”

Rola języka używanego w komunikacji między nami jest
ogromna, zarówno kiedy rozważamy granice wolności słowa,
definiujemy „mowę nienawiści”, stygmatyzujemy, posługujemy
się schematami czy wtedy, gdy używamy więcej feminatywów,
zaimków, form obojętnych. Chcemy też pokazać, że języka
można używać tak, żeby przyczyniać się do poszanowania
i równości.
W debacie uczestniczą:
― dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP, Zespół ds.
Równego Traktowania BRPO
― Joanna Warecha, dziennikarka, Stowarzyszenie Kobiety
w Centrum
― Krzysztof Dobies, Fundacja Avalon
Debatę poprowadzi: Dariusz Supeł, Centrum Projektów
Społecznych BRPO.

1600

Symulacja rozprawy sądowej (karna)

uczestnicy są współodpowiedzialni za powodzenie
przedsięwzięcia, angażują w nie swoje różne talenty – wiedzę,
pomysłowość, doświadczenia, umiejętności aktorskie i wiele
innych. Jedynie rola sędziego jest pełniona przez zawodowego
sędziego, natomiast w rolę pozostałych uczestników procesu
(świadków, oskarżonego, ławników) wcielają się uczestnicy
warsztatu. Umożliwia to zapoznanie się z praktycznymi
kwestiami dotyczącymi uczestnictwa w rozprawie (np.
obowiązku zeznawania prawdy przez świadka) bez
faktycznego ponoszenia konsekwencji ich nieznajomości
– sędzia Arkadiusz Krupa, współpracownik Uniwersytetu
Szczecińskiego, autor bloga „Ślepym okiem Temidy”.
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1800

Zapytaj Rzecznika – spotkanie z dr hab.
Marcinem Wiąckiem, prof. UW,
Rzecznikiem Praw Obywatelskich

każdy może zadać pytanie o funkcjonowaniu urzędu RPO,
rodzaju i zakresu spraw, jakie do biura wpływają czy też
najważniejszych priorytetów w działaniu RPO.

1900

Warsztat „Wykluczyć wykluczenie”,
Stowarzyszenie Kobiety w Centrum

Na czym polega mechanizm wykluczenia? Dlaczego z taką
łatwością przychodzi nam wykluczać innych? Czy wykluczenie
powinniśmy utożsamiać z ubóstwem, biedą, deprywacją
potrzeb, czy też z pauperyzacją? Dlaczego z taką łatwością
wykluczamy? Dlaczego przez trzy dekady, potrzeby tych osób
były pomijane społecznie i politycznie? Dlaczego wykluczenie
przechodzi z pokolenia na pokolenie? – Joanna Warecha,
Wiesława Rybicka-Bogusz, Agata Jackiewicz.

PIĄTEK, 5 SIERPNIA
DZIEŃ PRAW KOBIET
1000

Jak może ci pomóc Rzecznik?

spotkanie z pracownikami BRPO – w czym może Ci pomóc
RPO, jakie ma kompetencje, jakimi sprawami się zajmuje i kto
może otrzymać od niego pomoc.

1100

„Women’s empowerment – warsztat
kompetencyjny dla kobiet”

Stowarzyszenie Kobiety w Centrum – warsztat
kompetencyjno-edukacyjny podnoszący wiedzę w obszarze
społecznym, aktywistycznym i politycznym. W trakcie trwania
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warsztatu uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się czym jest
mocna strona kobiecości, ale też... jak ograniczenia przekuć
w sukces. W każdym człowieku drzemie talent, umiejętność,
które mogą zmienić życie każdego z nas, ale ważne jest
to, że mogą zmienić nie tylko najbliższe otoczenie, ale całe
regiony. Jak osiągnąć wymarzony cel? Jak zmienić świat na
lepszy, sprawiedliwszy i bezpieczniejszy? Zapraszamy na
warsztat z Joanną Warechą – dziennikarką, aktywistką,
dokumentalistką i reżyserką filmów oraz Magdaleną
Sobkowiak.

1200

Debata „Kobiety w sporcie”

czy są sporty „niekobiece”, jak zmienia się (i czy się zmienia)
stosunek do kobiet w „męskich” sportach, mają łatwiej czy
trudniej? Wszystkie strony kobiet w sporcie – podczas debaty
porozmawiamy z kobietami – zawodniczkami, trenerkami,
dziennikarkami, działaczkami sportowymi – o jasnych
i ciemnych stronach kobiecego sportu.
W debacie uczestniczą:
― Agnieszka Rupniewska, Stowarzyszenie Kobiety
w Centrum
― Łukasz Matusik, Koordynator kobiecej sekcji Amp Futbol
Polska
― Karina Kamińska, Sędzia Koszykarska
Debatę poprowadzi: dr hab. Aleksandra Szczerba, prof. AJP,
Zespół ds. Równego Traktowania BRPO
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1330

Masz Prawo Zagrać

każdy może spróbować swoich sił w niezwykłym meczu
w popularne „piłkarzyki”. Niezwykłym, bo gra drużyna męska
z żeńską i nie wiesz, którą wylosujesz. Pierwszy mecz zagra
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

1430

Warsztat „Widzialne-niewidzialne –
kobiety w mediach”

Joanna Warecha i Magdalena Sobkowiak, Stowarzyszenie
Kobiety w Centrum.

1600

Rozmowa „Luka płacowa – dlaczego kobiety
zarabiają mniej i jak temu zaradzić”

spotkanie poświęcone zagadnieniom równego traktowania
w zatrudnieniu, zwłaszcza w zakresie różnic w średnich
wynagrodzeniach obu płci. Dlaczego kobiety zarabiają mnij
niż mężczyźni i jest ich mniej na stanowiskach kierowniczych
i zarządach? Skąd biorą się te różnice? Co należy zrobić aby
sytuacja ta uległa zmianie i kobiety były traktowane na równi
z mężczyznami?
Uczestnicy:
― Magdalena Sobkowiak, Stowarzyszenie Kobiety
w Centrum
― dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw
Obywatelskich
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1900

Symulacja rozprawy sądowej (karna)

uczestnicy są współodpowiedzialni za powodzenie
przedsięwzięcia, angażują w nie swoje różne talenty – wiedzę,
pomysłowość, doświadczenia, umiejętności aktorskie i wiele
innych. Jedynie rola sędziego jest pełniona przez zawodowego
sędziego, natomiast w rolę pozostałych uczestników procesu
(świadków, oskarżonego, ławników) wcielają się uczestnicy
warsztatu. Umożliwia to zapoznanie się z praktycznymi
kwestiami dotyczącymi uczestnictwa w rozprawie (np.
obowiązku zeznawania prawdy przez świadka) bez
faktycznego ponoszenia konsekwencji ich nieznajomości
– sędzia Arkadiusz Krupa, współpracownik Uniwersytetu
Szczecińskiego, autor bloga „Ślepym okiem Temidy”.

SOBOTA, 6 SIERPNIA
DZIEŃ PRAW CUDZOZIEMCÓW
1100

Warsztat „Wykluczyć wykluczenie”

Stowarzyszenie Kobiety w Centrum – Joanna Warecha,
Agata Jackiewicz, Wiesława Rybicka-Bogusz

1200

Warsztaty dla NGO, aktywistów z prawnej
ochrony i świadczeń dla uchodźców
wojennych z Ukrainy

Uczestnicy:
― Marcin Sośniak, Zespół ds. Równego Traktowania BRPO
― Maciej Grześkowiak, Główny Koordynator ds. Współpracy
Naukowej BRPO
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1330

Jak pomagać mądrze – rozmowa z Katarzyną
Komar-Macyńską, Związek Ukraińców w Polsce

pokażemy, jak zmieniały się z czasem potrzeby uchodźców
z Ukrainy, co najbardziej dzisiaj jest im potrzebne, jak
przygotowywać się do pomocy w takich sytuacjach, aby
pomoc była mądrze i celowo zorganizowana i nie marnowała
potencjału i zapału darczyńców.

1500

Prawdziwe historie – rozmowa o uchodźcach

Uczestnicy:
― Marcin Sośniak, Zespół ds. Równego Traktowania BRPO
― Maciej Grześkowiak, Główny Koordynator ds. Współpracy
Naukowej BRPO

1600

Zapytaj Rzecznika: spotkanie z Hanną Machińską,
Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich

każdy może zadać pytanie na temat funkcjonowania RPO
i spraw, jakimi się zajmuje. Można się dowiedzieć, jak wygląda
aktualna sytuacja na granicy z Białorusią czy Ukrainą, jakie
problemy mają więźniowie, pensjonariusze zakładów
psychiatrycznych, domów pomocy społecznej czy domów
dziecka – to sprawy, za jakie odpowiada dr Hanna Machińska.

1800

Symulacja procesu sądowego

Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie,
współpracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, autor bloga
„Ślepym okiem Temidy”
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