Klauzula dotycząca udziału w Sympozjum
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Na mocy 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 (RODO), informujemy że
a) administratorem Państwa danych osobowych jest
Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi
Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
ul. Kopernika 38; 90 – 552 Łódź
tel.: + 48 507 850 175; a-mali: e-mail: biuro@ptmsiw.pl
b) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie procesowania Państwa udziału w
II Międzynarodowym Sympozjum PTMŚiW (rejestracja uczestników, informowanie uczestników o sprawach
związanych z Sympozjum);
c) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala administratorowi na przetwarzanie danych kiedy jest to niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 art. 6 ust.1 lit. c) RODO, który pozwala administratorowi na przetwarzanie danych kiedy jest to niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią (np. zabezpieczenie roszczeń),
 art. 6 ust. 1 lit. f) kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
d) Państwa dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – zaufanym partnerom administratora danych, a to
biurom rachunkowym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, operatorom
hotelowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów;
e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego;
f)

okres przechowywania Państwa danych:
 dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego
administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących,
 dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
zgodnie z wymaganiami prawnymi,
 dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora danych
na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez
osobę, której dane dotyczą;

g) przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, a także prawo do przenoszalności danych;
h) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
i)

podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) oraz
marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania
danych umowa nie zostanie zawarta;

j)

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

