Załącznik do Regulaminu Konferencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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), „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w par 5 pkt 2 Regulaminu
rejestracji na Konferencję jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 3A lok 1-2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować się
można pod adresem email: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą: 1) przetwarzane w związku z koniecznością prawidłowego
rozliczenia Konferencji 2) przetwarzane przez okres wymagany do przeprowadzenia tego rozliczenia
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, 3) dane niepotrzebne zostaną niezwłocznie
usunięte.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prawnie uzasadnionego
interesem Administratora polegającym na prawidłowym rozliczeniu Konferencji oraz ustaleniu i
dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora
usługi informatyczne lub księgowe i prawne.
5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.
6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość
danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c)
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo
do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.

