Klauzula informacyjna
KONFERENCJA
„VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE”
29 listopada - 1 grudnia 2019 r.

Na podstawie 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 (zwanego dalej
RODO) informuję Panią/Pana, że:
1.
Organizatorem Konferencji VI Andrzejki Stomatologiczne (zwanej dalej Konferencją) jest
Śląska Izba Lekarska. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Konferencji
Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na
adres: Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, tel.: 32 60 44 200; e-mail:
daneosobowe@izba-lekarska.org.pl.
3.
W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej
obsługi Uczestników Konferencji - Użytkowników Serwisu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nierozpatrzeniem Pani/Pana
zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach
umożliwiających sprawną realizację Konferencji i obsługę jego Uczestników, do których między innymi
należą:


identyfikacja Uczestników Konferencji oraz zakresu zamawianych przez nich usług,



realizacja zamawianych usług (np. realizacja zapisów na odpowiednie panele),



przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów),



wymiana istotnych informacji między Organizatorem Konferencji a jej Uczestnikami takich, jak
np. zmiany organizacyjne, przypomnienie o istotnych terminach ,



zbieranie informacji pozwalających na dostosowanie programu Konferencji i warunków
zakwaterowania do szczególnych oczekiwań rejestrujących się Uczestników,



dokonanie rozliczenia Konferencji i obsługa roszczeń,



obsługa fakturowania i płatności, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
realizacji zadania prowadzenia lub udziale w organizowaniu doskonalenia zawodowego
lekarzy (art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich)



Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie następującym
podmiotom: „Bodeko Hotele” spółka z o.o. prowadząca Hotel Stok w Wiśle w celu rezerwacji
miejsc hotelowych, Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

poprzez usługę Google w celu dokonania procesu rejestracji Uczestnika na Konferencję, oraz
Uczestnicy Konferencji w celu potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności i odbioru
certyfikatów. W związku z usługą Google Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa
trzeciego – USA.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:


dane kontaktowe do 1.12.2020 r. (do momentu zakończenia okresu roszczeń związanych z
Konferencją),



dane płatności zgodnie z okresami wymaganymi przez prawo, czyli w dniu publikacji klauzuli
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności
podatku, czyli do 31.12.2025 r.,



imiona i nazwiska zawarte w listach obecności – na czas realizacji prawnego obowiązku
ciążącego na administratorze związanego z doskonaleniem zawodowym członków ŚIL.

5.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w wyżej wymienionych celach
przysługują Pani/Panu następujące prawa:


prawo dostępu do danych i ich poprawiania,



prawo do sprostowania danych,



prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) po upływie terminów
określonych w punkcie 5,



prawo do ograniczenia przetwarzania,



prawo do przenoszenia danych, o ile inny administrator realizujący wyżej wymieniony cel
zostałby powołany,



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,



prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli przetwarzanie danych osobowych
narusza obowiązujące przepisy,



prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga
jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail sekretariat@izbalekarska.org.pl;

6.
Osoby, które aktywowały konta na profilu do zapisów Google mają dostęp do swoich danych
przez odpowiedni login i hasło. Mogą samodzielnie zmienić swoje dane, usunąć konto lub np. tylko
cofnąć zgodę na określone formy przetwarzania. Te czynności odbywają się za pośrednictwem
bezpiecznego protokołu SSL. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w Polityce Prywatności
Google na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl
7.
Żądanie usunięcia danych lub bycia zapomnianym wystosowane przed Konferencją ze
względu na brak późniejszej możliwości identyfikacji osoby jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Konferencji. W przypadku wystosowania takiego żądania po Konferencji usunięcie
wszystkich danych przed upływem wskazanego okresu przetwarzania ze względu na obowiązujące

