
Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych.  

1. Organizatorem konferencji (dalej „Konferencja”) jest Narodowy Fundusz Zdrowia działający 
w konsorcjum z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut 
Badawczy oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie (dalej „Organizator”). 

2. Podmiotem wspierającym Organizatora przy przeprowadzeniu konferencji jest Centrum Promocji 
i Reklamy Remedia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy 
(85-212) przy ul. Dolina 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000475186, posługującą się NIP 9671357952, REGON 341473970 (dalej „Podmiot 
wspierający”).  

3. Administratorem danych osobowych uczestników konferencji jest Organizator. 

4. Dane osobowe zbierane są bezpośrednio przez Organizatora, a następnie przetwarzane: 

a. jako niezbędne dla udziału uczestnika w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b. jako niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora oraz obowiązków 

prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Konferencji. 

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania Konferencji. 

7. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. realizacja i zarządzenie Konferencją, w tym realizacja umów z uczestnikami (w szczególności 
przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie ewidencji uczestników); 

b. zgodnie z wymogami nakładanymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w związku z toczącym 
się postępowaniem lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji 
będących w posiadaniu Organizatora; 

8. Organizator nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób podmiotom 
nieuprawnionym zbieranych danych osobowych dotyczących użytkowników. 

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane oraz do 
uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych; 

b. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe; 

c. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawna 
przetwarzania tych danych (np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu) albo jeżeli dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów Organizatora; 

e. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;  

f. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Żądanie realizacji powyższych uprawnień, jak wszelka inna komunikacja z Organizatorem wymaga 
przesłania wiadomości pocztą e-mail pod adres pr@remedia.pl. 

11. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Podmiot Wspierający.  
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