KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji
(nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.zjazdptp.com.pl jest
Organizator - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne z siedzibą w Warszawie przy ul.
Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS:
0000017690, NIP: 5261031634, REGON: 000810443.
2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957
Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: ptp@psychiatria.org.pl
3. Przetwarzającym dane osobowe uczestników - w oparciu o umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych zawartą z Administratorem - jest Biuro Organizacyjne
Zjazdu – spółka pharma2pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Klaudyny 38/117, 01-0684 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000275687, NIP: 5272531180, REGON: 140861765.
4. Z Przetwarzającym można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Klaudyny 38/117, 010684 Warszawa lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@pharma2pharma.pl
5. Przetwarzającym dane osobowe uczestników - w oparciu o umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych zawartą z Biurem Organizacyjnym za zgodą Organizatora
jest nadto spółka BLU Experience Sp. z o. o. z/s w Krakowie, odpowiedzialna za
kompleksową obsługę transmisji online Zjazdu.
6. Dane osobowe użytkowników serwisu www.zjazdptp.com.pl są przetwarzane przez
Organizatora oraz Biuro Organizacyjne na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób, z którymi Administrator zawarł
umowę na świadczenie usług elektronicznych w ramach serwisu internetowego
www.zjazdptp.com.pl, tj. osób, które dokonały rejestracji w w/w serwisie internetowym,
oraz osób, które zgłosiły żądanie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;
7. Dane osobowe w zakresie imion, nazwisk, specjalizacji, adresów e-mail, adresów
korespondencyjnych, numerów NIP, numerów telefonów, są przetwarzane przez
Administratora oraz Przetwarzającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
następujących celach:
a. wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej w drodze rejestracji
użytkowników w prowadzonym przez Administratora serwisie internetowym
www.zjazdptp.com.pl,
b. informowania o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu umowy o świadczenie usług
elektronicznych
c. dokonania zgłoszenia uczestnictwa użytkowników serwisu w 46 Zjeździe Psychiatrów
Polskich, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 24 - 26 czerwca 2021 roku;
d. zgłoszenia abstraktu bez dokonywania rejestracji w serwisie www.zjazdptp.com.pl;

e. dokonania zgłoszenia sesji kół naukowych na w/w Zjeździe Psychiatrów Polskich;
f. udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora i
Przetwarzającego.
g. wystawienia i doręczenia niezbędnych dokumentów księgowych zw. z wykupieniem
przez Uczestników prawa uczestnictwa online.
8. Dane osobowe Uczestników oraz Prelegentów Zjazdu w zakresie imion, nazwisk , adresów
korespondencyjnych oraz numerów telefonów i adresów e-mail, będą przetwarzane
nadto przez Administratora oraz Przetwarzającego z upoważnienia Administratora, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie jednak za indywidualnie wyrażoną przez
Uczestnika zgodą, w celu informowania Uczestników oraz Prelegentów o innych
organizowanych wydarzeniach z zakresu medycyny / psychiatrii oraz w celu informowania
o produktach i usługach oferowanych przez Sponsorów Wydarzenia (marketing
bezpośredni w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) – do czasu
wycofania w/w zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od odbycia się Wydarzenia.
9. Odbiorcami danych osobowych użytkowników mogą być pracownicy Administratora, sądy
powszechne, sądy administracyjne, organy administracji publicznej, podmioty świadczące
na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i
księgowe oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania danych
osobowych użytkowników w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług
elektronicznych.
10. Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane najkrócej, jak to możliwe. Dla
poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
a. w przypadku, gdy dane użytkowników serwisu są przetwarzane na podstawie umowy,
przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.
b. jeżeli użytkownik serwisu wyraził zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, Jego
dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Niego zgody.
c. dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu będą
przetwarzany, dopóki trwać będzie wskazany interes. W szczególnych przypadkach,
którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, dane
użytkowników serwisu będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Nich sprzeciwu
d. dane przetwarzane w celu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych
przepisów.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom serwisu przysługuje
prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych;
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. przenoszenia danych osobowych;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Podanie danych osobowych przez użytkownika serwisu:
a. jest niezbędne oraz stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług
elektronicznych oraz jej należytego wykonania - dotyczy osób, z którymi Administrator

zawarł umowę o świadczenie usług elektronicznych lub na żądanie których podjął
czynności zmierzające do zawarcia tej umowy;
b. jest niezbędne oraz stanowi warunek rejestracji udziału w 46 Zjeździe Psychiatrów
Polskich, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 24 - 26 czerwca 2021 roku;
c. jest niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora –
dotyczy osób które nie są użytkownikami serwisu oraz kontaktują się z Administratorem
poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej
www.zjazdptp.com.pl, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.
14. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są nadto w Polityce
prywatności serwisu www.zjazdptp.com.pl opublikowanej na stronie internetowej
serwisu w zakładce „Zarejestruj się”.
15. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez operatora transmisji online –
BLU Experience Sp. z o. o. z/s w Krakowie określone są nadto w Polityce prywatności
serwisu WydarzeniaOnline oraz Regulaminie świadczenia usług w ramach platformy
internetowej,
opublikowanych
pod
adresem:
https://zjazdptp.wydarzeniaonline.pl/rejestracja-premium/

