Klauzula Informacyjna dla Uczestników Konferencji

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 jako: „RODO”), informujemy, że:

[Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]
1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:
a. spółka Grupa NeoMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałuszewskiej
24 E/1, 03-005, NIP: 9512345729, REGON: 123324588 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Krajowego Rejestru
Gospodarczego pod numerem KRS: 0000392192 (dalej jako „Administrator 1”).
b. Iwona Krajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona
Krajewska NeoMed Healthcare Solutions, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5F lok.
12, 02-972 Warszawa, co do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w
celu wystawienia dla Pana/Pani faktury VAT w związku z Pana/Pani udziałem w
Konferencji (dalej jako „Administrator 2”). Łącznie zwani „Administratorem”.
2. Kontakt z Administratorem 1 jest możliwy listownie – na adres ul. Wałuszewska 24 E/1,
03-005 Warszawa lub elektronicznie – na adres office@grupaneomed.pl z dopiskiem
„dane osobowe” lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 607370329.
3. Kontakt z Administratorem 2 jest możliwy listownie – na adres ul. Wałuszewska 24 E/1,
03-005 Warszawa lub elektronicznie – na adres i.krajewska@nhcs.pl z dopiskiem „dane
osobowe” lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 607370329.
4. Administrator 1 i 2 w zakresie przetwarzania przez nich Pana/Pani danych osobowych
powołali inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych
osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy listownie na adres ul.
Wałuszewska 24 E/1, 03-005 Warszawa lub elektronicznie – na adres e-mail
office@grupaneomed.pl z dopiskiem „dane osobowe” lub telefonicznie – pod numerem
telefonu +48 607370329.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach:
(a) rejestracji Pana/Pani uczestnictwa w IX Forum Naukowym Polskiej
Echokardiografii Klinicznej pt. „Echokardiografia kliniczna – ocena rokowania”
(dalej jako „Konferencja”) organizowanym w dniach 13-14 listopada 2020 r. przez
Iwonę Krajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iwona
Krajewska NeoMed Healthcare Solutions, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 5F lok.
12, 02-972 Warszawa (dalej jako „Organizator”), organizacji i komunikowania się
z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji,
udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania
zaświadczeń uczestnictwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której Pan/Pani jest
stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
(b) świadczenia na Pana/Pani rzecz usług drogą elektroniczną związanych z
Pani/Pana udziałem w Konferencji w formule on-line w dniach 13 i 14 listopada
2020 r., organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych
z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia
listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której
Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed
zawarciem umowy;
(c) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej oraz
wystawienia faktury VAT− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego
oraz z przepisów o rachunkowości oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której Pan/Pani jest
stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
(d) marketingu produktów lub usług własnych Administratora w czasie trwania
umowy oraz po jej zakończeniu do czasu rezygnacji z otrzymywania oferty
marketingowej i handlowej– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług
oraz na podstawie uzyskanych od Pani/Pana zgód na przesyłanie materiałów
handlowych i marketingowych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na
podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
(e) badania satysfakcji klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora, którym jest badanie satysfakcji
klientów i określenia jakości usług i obsługi Administratora;

(f) statystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest
prowadzenie statystyk dotyczących świadczonych przez Administratora usług i
prowadzonej przez niego działalności;
(g) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy
Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
6. Podanie danych osobowych stanowi warunek rejestracji tj. jest ono niezbędne celem
zarejestrowania Pani/Pana udziału w Konferencji, dokonania rozliczeń z tytułu udziału w
Konferencji, wystawienia faktury VAT za udział w konferencji oraz prawidłowego
wykonania usług Administratora w związku z rejestracją Pana/Pani udziału w Konferencji.
Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność dokonania rejestracji Pana/Pani
do udziału w Konferencji.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na
podstawie udzielonej zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę w każdym
momencie, jednak cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzana, które zostało dokonane w czasie, gdy obowiązywała udzielona przez
Pana/Panią zgoda.
8. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym
również w następstwie profilowania.
9. Administrator dokona rejestracji (w zakresie obrazu i dźwięku) przebiegu Konferencji a
także jej transmisji w czasie rzeczywistym w sieci Internet na platformie [***]. Udział w
konferencji wymaga wyrażenia przez Pana/Panią zgody na nieodpłatne nagrywanie i
rozpowszechnianie Pana/Pani wizerunku dla celów edukacyjnych i promocyjnych
Administratora. Administrator oświadcza jednocześnie, że do sporządzenia nagrania
dojdzie w formie, w której Pana/Pani wizerunek będzie elementem większej całości.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

10. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom
i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym
usługi doradcze, prawnicze, marketingowe, usługi przetwarzania płatności.
11. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

12. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
13. Pana/Pani dane osobowe zostaną udostępnione Organizatorowi w celu wystawienia i
doręczenia Panu/Pani faktury VAT z tytułu działu w Konferencji. Udostępnienie danych
odbywa się w tym wyłącznie celu, a Organizatorowi nie przysługuje uprawnienie do
wykorzystania udostępnionych danych w innych celach.

[Okres przechowywania danych osobowych]
14. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
związanych z Pana/Pani udziałem w Konferencji; bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli
podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu
wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które
ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
15. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celach podatkowych i księgowych (i
archiwizacyjnych w tym zakresie) w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym
nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek podatkowy lub księgowy.
16. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń wynikającymi z
przepisów prawa.

[Prawa]
17. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
18. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła
Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych
danych innemu administratorowi.
19. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
20. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z
inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

21. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych
narusza RODO

