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Zgodnie z rozporządzeniem 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 zwanym dalej „RODO” informuję, że: 

 

Postanowienia 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,  

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin. 

2. Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790. 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Panią/Pana lub osobę, która dokonała Państwa 

zgłoszenia w celu udziału w konferencji. 

4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie danych wprowadzonych do formularza 

rejestracyjnego (w postaci imienia (imion), nazwiska, adresu e-mail, opcjonalnie tytułu lub stopnia 

naukowego, tytułu zawodowego, reprezentowanego podmiotu, statusu, zawodu, nr telefonu, nazwy 

jednostki organizacyjnej, miasta (kraju pochodzenia), firmy partnerskiej która dokonała Państwa 

zgłoszenia w celu udziału w konferencji,  są przetwarzane w celu:  

a) obsługi zgłoszenia Uczestnika i jego udziału w Konferencji – podstawą prawną jest niezbędność 

do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi pomiędzy uczestnikiem a organizatorem 

konferencji- przekazanie materiałów, wydanie certyfikatów potwierdzających udział  

w Konferencji (art. 6 ust. 1. lit. b RODO),  

b) kontaktu telefonicznego w celach organizacyjnych (art. 6 ust. 1. lit. a RODO), 

c) obsługi księgowej- wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. 

wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych, podstawą prawną jest 

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Konferencji (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO), 

d) obsługi organizacyjnej, w tym prowadzenie konferencji, przygotowanie księgi abstraktów, 

administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, jakim jest organizacja Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e) w celach marketingowych, prowadzenie promocji i informowania Uczestnika o nowych 

wydarzeniach, w tym spotkaniach i konferencjach naukowo-szkoleniowych, w formie 

newsletterów, wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu działalności PUM i 

budowaniu sieci społecznościowej Konferencji oraz publikacji nagrań z Konferencji. 

f) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celach 

archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw, w szczególności gdy Uczestnik 

korzystał z organizowanych szkoleń komercyjnych lub innej odpłatnej formy wydarzeń. Podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

g) w celach analitycznych i statystycznych polegających na wykorzystywaniu analiz na potrzeby 

wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju wydarzeń naukowo-szkoleniowych. Podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak 

możliwości uczestnictwa w Konferencji. W zakresie danych niewymaganych do zawarcia umowy ich 

podanie jest dobrowolne. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa,  
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b) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań 

(świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, kadrowe, 

księgowe, transportowe, kurierskie oraz pocztowe),  

c) naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami,  

d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) przez okres konieczny do wykonywania umowy, 

b) do czasu rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z udziału w Konferencji,  

c) do czasu przedawnienia roszczeń,  

d) upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 

podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów Pani/Pana dane osobowe zostaną przez 

nas usunięte lub zanonimizowane. 

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych oraz przeniesienia danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,  

c) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w każdej chwili przysługuje 

Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej 

wycofaniem.  

10. Niezależnie od powyższych praw może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 

dokonywanego w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub interesu publicznego. 

Pani/Pana dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że  

w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

11. Aby mieć pewność, że jest Pan/Pani uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Panią/Pana  

o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji. 

12. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie podejmujemy 

decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


