Polityka prywatności V Międzynarodowej Konferencji Medycyny Mitochondrialnej

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz
Prelegentów V Międzynarodowej Konferencji Medycyny Mitochondrialnej
https://www.terapiemitochondrialne.pl/
Zapoznaj się z niniejszą Polityką prywatności przed rejestracją na Konferencję oraz przed
wypełnieniem oświadczeń.
ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
https://www.terapiemitochondrialne.pl/ jest DOROTA KRAWCZYK prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą MITO - PHARMA DOROTA KRAWCZYK, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP:
5991085097, REGON: 210626317 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@mito-pharma.pl
Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej:
Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z
prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku
do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
JAKIE DANE PRZETWARZAMY
W związku z organizacją Konferencji przetwarzamy następujące dane osobowe:
- Uczestników: dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, dane o obecności na Konferencji,
dane, dane o połączeniu, w tym numer IP.
- Prelegentów: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, biogram, fotografia, dane
o obecności na Konferencji, dane, w tym wizerunek zawarte na nagraniach i fotorelacjach z
Konferencji, a w przypadku Konferencji online, webinariów również dane o połączeniu, w
tym numer IP.
- Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzamy dane: wymagane
przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości; dane zawarte we wnioskach,
skargach i innych wystąpieniach Uczestników do nas;

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE
Zebrane informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze
świadczeniem usług, czyli w celach:
- organizacji Konferencji: rejestracja, zapewnienie dostępu do Konferencji online, wysyłania
Ci Notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowanie przebiegu Konferencji, wszelkie
inne kwestie administracyjne wymagane dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji
oraz bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi.
- analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych i
dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.
- marketingowych strony https://www.terapiemitochondrialne.pl/ oraz innych podmiotów,
w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej
- by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach oraz o naszych
ofertach.
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawne uzasadnienie
organizacji zgłaszającej Cię na Konferencję, umożliwienie Ci udziału w Konferencji zgodnie
z wnioskiem rejestracyjnym oraz z zapewnieniem Twojego bezpieczeństwa.
- jeżeli sam osobiście i we własnym imieniu dokonałeś rejestracji na Konferencję, podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa na uczestnictwo w Konferencji, którą
tym samym zawarłeś z Administratorem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
- wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
wyślesz odpowiednia informację na podany powyżej mailowy adres kontaktowy.
- cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
przed jej cofnięciem. Oznacza to, że cofnięcie zgody jest skuteczne od daty jej otrzymania
przez nas i wprowadzenia zmian w naszych bazach danych, lecz nie dotyczy przetwarzania
przed cofnięciem zgody.
- twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości.
Wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są właściwe przepisy
obowiązującego prawa. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do
ich realizacji – w przypadku prawa podatkowego i rachunkowości jest to 5 lat od zakończenia
roku, w którym odbyła się Konferencja.
- twoje dane możemy również przetwarzać w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania,
wnioski, skargi, w tym wnioski o realizację praw RODO. Po rozpatrzeniu Twojej sprawy jej
dokumentacja będzie przetwarzana w celach archiwizacyjnych do celów związanych z
ochroną lub dochodzeniem roszczeń, zgodnie z informacją zawarta poniżej.
- twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia przez
nas roszczeń wobec Ciebie lub Nabywcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na ochronie naszych celów biznesowych i majątku spółki.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
https://www.terapiemitochondrialne.pl/ (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też
na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający
stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można
znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony https://www.terapiemitochondrialne.pl/ w następujących celach:
- identyfikacji Uczestników Konferencji;
- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
https://www.terapiemitochondrialne.pl/.
- badania cech zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się
wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im
reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Inc.(remarketing).
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia
zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę https://www.terapiemitochondrialne.pl/
– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić
ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane

W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w
celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może
być odwołana w każdym czasie.
W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub
Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,
osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną
sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną
na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych
za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego na podstronie kontakt lub wysłanie do nas
wiadomości na adres:
Mito Pharma
ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wielkpolski
Polska
Podanie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest udzielona zgoda. Dane
mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora. Dane będą
przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. W każdym momencie mogą Państwo
cofnąć udzieloną zgodę. Mają również Państwo prawo do wglądu do danych osobowych
posiadanych przez administratora, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego
przetwarzania danych przez administratora.

