KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Data publikacji: czwartek, 24-05-2018
Data aktualizacji 14-08-2018

XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
„Alergia i środowisko”.
Mikołajki, 26 - 29 września 2018 r.
Organizator Kongresu: Polskie Towarzystwo Alergologiczne
(ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, KRS: 0000191180, REGON: 930083523, NIP:113-22-57-908)
Biuro organizacyjne Kongresu: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, KRS: 0000715425, REGON: 276859493, NIP: 634-23-96-317)

W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi Uczestników Kongresu Użytkowników Serwisu.
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 informujemy, że:
1. Na mocy umowy z Organizatorem administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro
Organizacyjne Kongresu firma AltaSoft Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa – dane rejestrowe jak wyżej, dalej zwana AltaSoft
2. AltaSoft przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację Kongresu i obsługę jego
uczestników, do których miedzy innymi należą:
a) identyfikacja Uczestników Kongresu oraz zakresu zamawianych przez nich usług,
b) realizacja zamawianych usług (np. rezerwacja miejsca w hotelu, realizacja zapisów na odpowiednie
panele, ewentualna organizacja transportu),
c) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów),
d) wymiana istotnych informacji między organizatorem konferencji, a jej uczestnikami takich jak np. zmiany
zakresu szkolenia, przypomnienie o istotnych terminach itp.,
e) zbieranie informacji pozwalających na dostosowanie programu szczegółowego Kongresu do profilu
zawodowego rejestrujących się uczestników,
f) umożliwienie składania abstraktów,
g) dokonanie rozliczenia Kongresu i obsługa roszczeń,
h) obsługa fakturowania i płatności,
i) potwierdzenie uzyskania przez uczestnika punktów edukacyjnych doskonalenia zawodowego lekarzy i
lekarzy dentystów
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3. W związku z celami wymienionymi w punkcie 2 w przypadku korzystania z usług wymagających
zaangażowania podmiotów/osób trzecich (np. rezerwacja pakietów z noclegiem, złożenie abstraktu, czy
korzystanie z ewentualnego transportu,) Pani/Pana dane w minimalnym wymaganym ograniczonym
zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, do których należą:
a) Hotele, w których dokonywana jest rezerwacja miejsca noclegowego (w szczególności hotel
Gołębiewski w Mikołajkach),
b) Przedstawiciele Organizatora – recenzenci abstraktów,
c) W przypadku organizacji transportu – kierowcy i przedstawiciele zaangażowanych firm transportowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:
a) Dane kont w tym dane kontaktowe do 28.09.2019 roku (do momentu zakończenia okresu roszczeń
związanych z Kongresem)
b) Dane płatności zgodnie z okresami wymaganymi przez prawo (w dniu publikacji klauzuli: przez okres 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku czyli do
31.12.2024)
c) Imiona i nazwiska w elektronicznych archiwalnych listach obecności – do cofnięcia przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie.
5. W związku z przetwarzaniem przez AltaSoft Pani/Pana danych osobowych, w wyżej wymienionych celach
przysługuje Pani/Panu następujące prawa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
prawo do sprostowania danych,
prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczące narusza obowiązujące przepisy.
7. Osoby, które aktywowały konta maja 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.
8. Każda z wymienionych w punkcie 5 operacji zawsze możliwa jest przez kontakt z osobą nadzorującą
przetwarzanie danych w AltaSoft: administrator@altasoft.pl lub z Biurem Obsługi Klienta Konferencyjnego
(Dział Organizacji Imprez): konferencje@altasoft.pl , adres jak podano w danych rejestrowych, telefon:
(+48) 32 259 83 99, (+48) 32 259 83 98,(+48) 32 259 83 96, faks: wew. 18.
9. Należy sobie zdawać sprawę, że w przypadku żądania usunięcia danych lub żądanie bycia zapomnianym
usunięcie wszystkich danych przed upływem wskazanego okresu przetwarzania ze względu na
obowiązujące przepisy np. dotyczące przechowywania dokumentów finansowych może okazać się
niemożliwe, a żądanie takie wystosowane przed Konferencją ze względu na brak późniejszej możliwości
identyfikacji osoby jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji.
10. W przypadku, gdy podczas rejestracji udostępniane są AltaSoft dane osób trzecich np. rejestracji nie
dokonuje bezpośrednio uczestnik, lecz jest dokonywana w jego imieniu, osoba udostępniająca dana jest
odpowiedzialna za powiadomienie odpowiednich osób o tym, że ich dane zostały AltaSoft udostępnione
oraz upewnienie się, że osoby te rozumieją i zgadzają się na to, w jaki sposób AltaSoft może wykorzystać
ich dane (jak zostało to opisane w tej „Klauzuli Informacyjnej”).
Szczegółowo zasady przetwarzania danych w zakresie nieobjętym ta klauzulą reguluje Polityka Prywatności
AltaSoft
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Lista zmian:
Data aktualizacji

Opis

14-08-2018

Pkt 2: Poprawa wypunktowania dodanie podpunktu 2 i) – potwierdzanie uzyskania punktów edukacyjnych.
Pkt.9 Zmiana brzmienia służąca lepszemu zrozumieniu treści.
Dodanie pkt 10 przypominającego o obowiązkach ciążących na osobach udostępniających AltaSoft dane osób trzecich.
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