KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKA KONFERENCJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informuję, iż::

1. Administratorem danych osobowych uczestników Ogólnopolskiej

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

“Interdyscyplinarna Opieka nad Pacjentami ze Schorzeniami Układu nerwowego wraz z VII Zjazdem Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych” jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych z siedzibą
w Gdańsku ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk e-mail: ptpn.pl@gmail.com

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika Konferencji.
3. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania
i przeprowadzenia Konferencji oraz w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także w
celach marketingowych i archiwalnych.

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w Konferencji.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub
w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych danych.

7. Uczestnikom Konferencji przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich
danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
cofnięcia w każdym momencie zgody na ich przetwarzanie.

8. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody, przed jej cofnięciem.

9. Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

10.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z udziałem w Konferencji
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail
oraz miejsca zatrudnienia przez administratora danych w związku z moim udziałem w konferencji
“Interdyscyplinarna Opieka nad Pacjentami ze Schorzeniami Układu nerwowego wraz z VII Zjazdem Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych” w dn.07-08.10.2022.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznała/em się z treścią załączonej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania.

