OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 (RODO)
1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Mendel Lekarz Stomatolog z siedzibą w
Krakowie ul. Miodowa 49/5, 31-036 Kraków, NIP 6751156013, REGON 351384684.
Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail:
biuro@akademiakompozytu.pl lub telefoniczne: (+48) 882 060 060
2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników Portalu są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez
administratora w celu:
•
•
•

•
•
•
•

zapewniania właściwej obsługi użytkownikom Portalu
świadczenia usług szkoleniowych w dziedzinie stomatologii
realizacji szkolenia (Art. 6 ust. 1 lit b) w szczególności przez: rejestrację uczestnika,
kontakt telefoniczny, kontakt mailowy, wystawienie certyfikatu, przygotowanie
imiennych identyfikatorów
rozliczeń księgowych
publikacji imienia i nazwiska w związku z przygotowaną opinią o szkoleniu (Art. 6 ust. 1
lit. f)
wykonywania zdjęć fotograficznych podczas konferencji
marketingowym – w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika

3. Zakres danych

W związku z realizacją umowy szkoleniowej Administrator danych przetwarza dane osobowe.
W szczególności są to:
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
•
•
•
•

imię i nazwisko
adres e-mail
numer telefonu
numer prawa wykonywania zawodu (w przypadku dyplomowanych lekarzy
dentystów)

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
•

dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres wykonywania
działalności gospodarczej, NIP)

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
• imię i nazwisko
4. Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom z którymi
administrator zawarł umowę wykonania zlecenia, a także upoważnionym organom publicznym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych są w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upoważnieni pracownicy Administratora danych
Biuro rachunkowe
Konfeo.pl
Pomelo Anna Pupek
Drukarnia
Fotograf
Izba Lekarska
Urząd Skarbowy
Organy administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Przechowywanie danych

Dane osobowe uczestników szkoleń są przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia
szkolenia, w którym brał udział uczestnik.
Dane osobowe zawarte w fakturach VAT – przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w
którym wystawiono fakturę.
6. Uprawnienia użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych, Uczestnik szkoleń ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych
• ich sprostowania
• usunięcia
• ograniczenia przetwarzania
• przenoszenia danych
• wniesienia sprzeciwu (w zakresie otrzymywania newslettera oraz publikacji zdjęć i nagrań z
konferencji).
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na realizację szkoleń.
Dane osobowe użytkowników Portalu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

