OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (zgodnie z RODO)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
ORAZ PODSTAWA PRAWNA

ZAKRES DANYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

ODBIORCY DANYCH

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bono
Serviamus Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą pod adresem ul.
Długa 1/2, 61-848 Poznań; KRS: 0000217396 REGON:
634627691
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez
adres e mail: szkolenia@skpp.edu.pl, telefonicznie (61) 854
92 18 lub pisemnie na adres siedziby administratora
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz realizacji praw przysługujących Państwu w
związku z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przygotowania list obecności i ich weryfikacji podczas
konferencji, przygotowania identyfikatorów i certyfikatów
(podstawa prawna – zgoda uczestnika wyrażona poprzez
dokonanie zgłoszenia art. 6 ust. 1 lit. a) ;
- wystawienia rachunku ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. C w zw.
z przepisami ustawy o rachunkowości);
- ewentualnego dochodzenia roszczeń (art.6 ust.1 lit. B
oraz f);
Imię, nazwisko, adres e – mail, zawód, dane zakładu pracy
Po zakończeniu konferencji dane będą usuwane z panelu
strony www.
Dane konieczne do wystawienia faktur będą przechowywane
przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
wystawiono fakturę.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie administratora taki mi jak
obsługa konferencji, obsługa informatyczna – podmioty te
działają wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do danych – uzyskania potwierdzenia czy
Pani/Pana dane są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce,
uzyskania dostępu do nich w zakresie wskazanym w art. 15
RODO
- sprostowania Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe
lub niekompletne na wyraźne żądanie;
- usunięcia Pani/Pana danych, w przypadku cofnięcia zgody
na przetwarzanie;
- ograniczenia przetwarzania jeżeli kwestionowana jest
prawidłowość danych;
- przenoszenia danych w zakresie w jakim przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w
przypadkach określonych w art. 21 RODO;

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI
PODANIA DANYCH
INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna
Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z
RODO
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale
niezbędne wzięcia udziału w konferencji i wystawienia
faktury
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji

