Polityka Prywatności w ramach konferencji online „PREHABILITACJA – jak zacząć, by się
dobrze skończyło”

1. Administrator i Podmiot przetwarzający
1. Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady przetwarzania danych
osobowych Uczestników w ramach konferencji online „online „PREHABILITACJA – jak
zacząć, by się dobrze skończyło”” dostępnej w ramach aplikacji Medveo, zwanej dalej
„Konferencją”.
2. Polityka określa w szczególności:
a. osoby administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe
w imieniu administratora,
b. dane osobowe Uczestników przetwarzane w Aplikacji i podczas Konferencji,
c. cele i podstawy prawne przetwarzania danych,
d. kategorie odbiorców danych,
e. informacje związane z korzystaniem z Aplikacji i uczestnictwem w Konferencji i
polityka cookies,
f. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,
g. prawa Uczestników,
h. dobrowolność podania danych,
i. informacje o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych Uczestników Konferencji jest Fundacja Medigent z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Grunwaldzkiej 66/2, 60-311 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
pod numerem KRS: 0000660862, NIP 7792456965, REGON: 366451130, zwana dalej
„Administratorem”.
4. Przetwarzanie danych Uczestników Konferencji w zakresie, w jakim dotyczy ono uczestnictwa w
Konferencji, Administrator powierzył Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Puławskiej 14, 02-512 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 682312, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, posługującej się numerem identyfikacji
podatkowej (NIP) 5223094302 oraz numerem REGON 367606445, zwanej dalej „Podmiotem
przetwarzającym”.
5. Osoby uczestniczące w Konferencji zwane są dalej „Uczestnikami”.
6. Podmiot przetwarzający jest również uprawniony do przetwarzania danych osobowych
Uczestników na własne potrzeby na zasadach określonych w informacji o ochronie danych
osobowych udostępnianej Uczestnikom podczas zbierania danych, w tym w szczególności na
potrzeby aplikacji Medveo i uczestnictwa w innych wydarzeniach w ramach tej aplikacji.
7. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez piotr.piatek@medigent.org
8. Kontakt
z
Podmiotem
przetwarzającym
jest
możliwy
poprzez
adres
email
katarzyna.rutkowska@neo-vinci.pl
2. Dane przetwarzane na Portalu

1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. o Uczestniku Konferencji.
2. Podczas rejestracji Uczestnika na Konferencję i w trakcie uczestnictwa w Konferencji zbierane są
następujące dane:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer prawa wykonywania zawodu lekarza
wykonywana specjalizacja lekarska,
nazwa Uczestnika,
adres IP Uczestnika
informacje podane przez Użytkownika do biogramu.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
a. umożliwienia Uczestnikom przeglądania treści zamieszczonych w Aplikacji i podczas
Konferencji i przechowywania treści dodawanych przez Uczestnika; podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
b. prezentowania Uczestnikom treści reklamowych,
c. umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konferencji, korzystania z jej funkcjonalności
i przedstawienia Uczestnikom materiałów edukacyjnych dostępnych na Konferencji;
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d. założenie konta w Aplikacji i świadczenie usługi prowadzenia konta; podstawę prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
e. umożliwienia Uczestnikowi skorzystania z formularza kontaktowego i nawiązania kontaktu
z Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym; podstawę prawną przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f i art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
f. prezentacji imienia, nazwiska, zdjęcia i biogramu Uczestnika innym Uczestnikom;
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
g. prowadzenia czynności analityczno – statystycznych, tworzenie szeregu statystyk i analiz
(ruchu na stronie, funkcjonalności itp.); podstawę prawna przetwarzania stanowi art. 6 ust.
1 lit. f RODO;
h. marketingu bezpośredniego; podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;
i. umawiania wizyt przedstawiciela Administratora; podstawę prawną przetwarzania stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b lub f (w zależności od celu wizyty; w zakresie marketingu bezpośredniego
podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Kategorie odbiorców danych

1. Dane osobowe będę przekazane podmiotom przetwarzającym, w tym Podmiotowi
przetwarzającemu określonemu w Polityce.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom, w tym kontrahentom Administratora lub
Podmiotu przetwarzającego w celu wykonywania przez nich działalności gospodarczej, operatorom
płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub Podmiotu przetwarzającego usługi,
w tym księgowe i prawne. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeśli
wymaga tego przepis prawa.
3. Imię, nazwisko, zdjęcie i biogram Uczestnika będą prezentowana innym Uczestnikom.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane również innym podmiotom z grupy, do której należy
Administrator,

5. Informacje związane z korzystaniem z Aplikacji i Konferencji oraz polityka cookies
1. Podczas korzystania z Aplikacji i Konferencji zbierane są informacje związane z korzystaniem z
Aplikacji i Konferencji, w tym adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, witryna internetowa,
z której nastąpiło przekierowanie, przeglądane w Aplikacji strony, kraj, z którego następuje
korzystanie z Aplikacji.
2. Pozyskiwanie powyższych informacji może nastąpić poprzez instalowanie plików „cookie” na
urządzenia, z którego Uczestnik korzysta z Aplikacji i Konferencji.
3. Instalowanie plików cookie może nastąpić za zgodą Uczestnika. Uczestnik może wyrazić zgodę za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu
oraz w ustawieniach w trakcie wizyty w Aplikacji. Za pomocą takiego oprogramowania (w
szczególności poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Uczestnik) możliwe
jest również np. ustawienie powiadamiania przez przeglądarkę przed umieszczeniem pliku cookie
lub automatycznego uniemożliwienia umieszczenia pliku cookie.
4. Uczestnik może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania
zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
konfiguracji usługi.
5. Powyższe informacje są wykorzystywane w celu monitorowania wydajności Aplikacji oraz do
celów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w celach marketingowych. Podstawę
przewarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Zgody nie wymaga przechowywanie lub uzyskanie dostępu do plików cookie w celu dostarczenia
Uczestnikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez Uczestnika.
6. Okres przetwarzania danych
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez następujące okresy:
a. w celu określonym w punkcie 3 ppkt 2 lit. a - d – do czasu zakończenia Konferencji i
usunięcia plików cookies przez Uczestnika;
b. w celu określonym w punkcie 3 ppkt 2 lit. e – przez okres niezbędny do kontaktu z
Uczestnikiem w zależności od przedmiotu kontaktu;
c. w celu określonym w punkcie 3 ppkt 2 lit. f – do czasu zakończenia Konferencji,

d. w celu określonym w punkcie 3 ppkt 2 lit. g – do czasu usunięcia przez Uczestnika plików
cookies;
e. w celu określonym w punkcie 3 ppkt 2 lit. h – przez okres prowadzenia działalności
gospodarczej przez administratora lub wyrażenia sprzeciwu przez Uczestnika;
f. w celu określonym w punkcie 3 ppkt 2 lit. i – przez okres niezbędny do kontaktu z
Uczestnikiem w zależności od przedmiotu kontaktu.
7. Prawa Uczestników
1. Uczestnik ma prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO.
2. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez
Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dobrowolność podania danych
1. Korzystanie z Aplikacji i uczestnictwo Konferencji i podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli jednak Uczestnik chce korzystać z Aplikacji i uczestniczyć w Konferencji, to musi podać
dane osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
2. Przedstawienie zdjęcia i biogramu przez Uczestnika nie jest obowiązkowe.
9. Ochrona danych osobowych
1. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku.
2. W szczególności Administrator wdrożył środki ochrony danych, takie jak szyfrowanie,
uniemożliwiające osobom nieuprawnionym dostęp do danych.

