
KLAUZULA INFORMACYJNA – FORUM SERCE PACJENTA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

 

I. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polskie Towarzystwo 

Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa („PTK") 

II. Dane osobowe będą: 

1) przetwarzane dla celów związanych z Państwa zgłoszeniem chęci udziału i udziałem w I 

Forum „Serce Pacjenta”, tj. w celu realizacji Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 pkt b), 

2) przetwarzane na podstawie odrębnej zgody w celach marketingowych tj. przekazywaniu 

informacji handlowych i marketingowych przesyłanych w postaci elektronicznej - newslettera 

w szczególności o kolejnych edycjach Forum, nowych ofertach promocyjnych, produktach, 

usługach i konkursach w związku z kolejnymi edycjami Forum, (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a), 

3) przechowywane przez okres realizacji Umowy, bądź wycofania zgody, a następnie przez okres 

przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, 

egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych (podstawa 

art. 6 ust. 1 pkt f);  

III. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b), i f) 

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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

IV. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej rejestracji i realizacji udziału 

w Forum. 

V. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 

VI. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

oraz nie będą profilowane i automatyzowane. 

VII. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi 

zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami 

trzecimi są w szczególności: podmioty świadczące usługi organizacji wydarzenia, 

dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty 

świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.  

VIII. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do:: 

1) dostępu do swoich danych osobowych;  

2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są 

nieprawidłowe; 

3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów 

przetwarzania; 

4)  usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane 

osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane; 

5) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6) przeniesienia danych osobowych; 



7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem 

zgody; 

8) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli: 

a)  kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający PTK sprawdzić 

prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania, 

c)  PTK nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

IX. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, PTK może przetwarzać dane osobowe 

z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. 

X. PTK zobowiązane jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych 

odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane. 

XI. Chęć skorzystania z przysługujących uprawnień należy zgłosić IOD PTK pod adresem: 

ptkczlonkowie@gbbsoft.pl  

XII. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są 

przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru. Z dniem 25 maja 

2018 roku organem nadzoru uprawnionym do rozpatrzenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.” 
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