KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji organizowanej przez Instytut
„Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego „RODO'')
informujemy Panią/Pana, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest
Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie (04-730), przy Al. Dzieci Polskich
20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961
2. W Instytucie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez adres e-mail iod@ipczd.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit a) RODO.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu zorganizowania i przeprowadzenia
przez Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” konferencji pt. ,,Nowe możliwości i wyzwania w
badaniach klinicznych u dzieci”.
5.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług koniecznych dla realizacji swoich zadań
statutowych,
b) instytucjom państwowym upoważnionym z mocy prawa.
6. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia
przez Państwa zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych konferencji, Państwa dane będą
przetwarzane przez okres 10 lat.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo do sprostowania,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie,
w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się pod adresem wskazanym pkt 1 i 2
powyżej.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

