Klauzula informacyjna
ŚLASKA ELEKTROKARDIOLOGICZNA JESIEŃ/ ZIMA 2020/2021
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja “Elektrokardiologia-Ochojec” z siedzibą w
Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47 lok. 9, 40-635 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS nr 0000296037, posiadająca nr NIP: 9542621743 i
REGON: 240814449 - zwana dalej “Fundacją”.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować na
wybrany z poniższych sposobów:
a) pisemnie na adres Fundacji z dopiskiem “Ochrona danych osobowych” - ul. Ziołowa 45/47,
40-635 Katowice;
b) mailowo na adres fundacja@elektrokardiologia.org;
c) telefonicznie pod numerem +48 535 041 555.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu organizacji wydarzenia tj. dla przeprowadzenia
procesu rejestracyjnego, zorganizowania wydarzenia w tym dla rezerwacji miejsca hotelowego,
umożliwienia dostępu do określonych treści edukacyjnych oraz stref wystaw lub platformy cyfrowej, jak
również celem dokonania rozliczeń, potwierdzenia uzyskania przez uczestników punktów edukacyjnych
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia komunikacji z uczestnikami
wydarzenia, promocji działalności Fundacji oraz dla obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Fundacja przetwarzać będzie dane osobowe na podstawie z uwagi na niezbędność podjęcia tak
opisanego przetwarzania dla realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - w odniesieniu do
przetwarzania dokonywanego dla prawidłowej organizacji wydarzenia i podejmowania pozostałych
działań koniecznych dla zawarcia i/lub realizacji umowy zawieranej z uwagi na organizację wydarzenia.
5. Fundacja przetwarzać będzie dane osobowe na podstawie ciążącego na niej prawnego obowiązku
związanego z przepisami prawa krajowego regulującego zagadnienia prowadzenia dokumentacji
finansowej, rachunkowości i archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
6. Fundacja przetwarzać będzie również dane osobowe na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu,
jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w odniesieniu do przetwarzania podejmowanego
w celu prowadzenia komunikacji z uczestnikami wydarzenia, promocji działalności Fundacji oraz dla
obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
7. Administrator może ujawniać treść wiadomości przekazanych poprzez formularz wyłącznie w celu
dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z
administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu
realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie
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obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub
doradczych, obsługi administracyjnej.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”);
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Prawo do przeniesienia danych.
W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przysługuje Państwu sprzeciw, co do takiego
przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi, co do
rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z
postanowieniami 12 ust. 3 RODO.
Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie,
może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane
dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w konferencji, jak
i prowadzenia związanej z tym obsługi, w tym prowadzenia korespondencji elektronicznej.
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