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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Data publikacji: 31.12.2021 r. 

Konferencja: 37 Zjazd PTCHP, 

Warszawa, 5 – 8 maja 2022 r. 

Organizator konferencji:  Polskie Towarzystwo Chorób Płuc 

ul. Wronia 45 lok. 132, 00-817 Warszawa,  

KRS: 0000105165, NIP: 527-220-34-35, REGON: 000805229  

 

Biuro organizacyjne Konferencji:  AltaSoft AL Bojdak Sp.j (ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice,  

KRS: 0000901596, NIP: 634-23-96-317,REGON: 276859493)  

W świetle obowiązującego prawa wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 

konieczne do pomyślnego przeprowadzenia rejestracji i późniejszej obsługi uczestników Konferencji -  

Na podstawie art. 13 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 informujemy, że: 

1. Na mocy umowy z Organizatorem administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Organizacyjne 

Konferencji - firma AltaSoft AL Bojdak Sp. j.  – dane rejestrowe jak wyżej, dalej zwana AltaSoft. 

2. AltaSoft przetwarza Pani/Pana dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

w celach umożliwiających sprawną realizację Konferencji i obsługę jej uczestników, do których między innymi 

należą: 

a) identyfikacja uczestników Konferencji, uprawnień oraz zakresu zamawianych przez nich usług, 

b) realizacja zamawianych usług np. umożliwienie dostępu do Platformy Cyfrowej (portal z weryfikowanym 

dostępem zawierający wszelkie materiały dostarczane uczestnikowi w formie elektronicznej), rezerwacja 

miejsca w hotelu, realizacja zapisów na odpowiednie zajęcia, 

c) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów), 

d) umożliwienie składania abstraktów i prezentacji prac,  

e) wymiana istotnych informacji między organizatorem konferencji, a jej uczestnikami takich jak np. 

dostarczenie zaproszeń, pakietów dostępowych do Platformy Cyfrowej, zmiany zakresu szkolenia, 

przypomnienie o istotnych terminach itp., 

f) zbieranie informacji pozwalających na dostosowanie programu szczegółowego Konferencji do profilu 

zawodowego rejestrujących się uczestników, 

g) dokonanie rozliczenia Konferencji i obsługa roszczeń, 

h) obsługa fakturowania i płatności, 

i) potwierdzenie uzyskania przez uczestnika punktów edukacyjnych doskonalenia zawodowego lekarzy 

i lekarzy dentystów, 

j) zapewnienie sprawnego działania Platformy Cyfrowej oraz realizacja usług serwisowych i helpdesku dla 

uczestnika Konferencji w trakcie jej trwania. 

3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do dokonania rejestracji i obsługi Pana/Pani 

udziału w Konferencji. 
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4. W celach wskazanych w punkcie 2  AltaSoft może przetwarzać, co do zasady następujące Kategorie Danych 

Osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane służbowe (zawód, ewentualna specjalizacja, numer 

prawa wykonywania zawodu, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), dane 

niezbędne do wystawienia i dostarczenia faktury dokumentującej realizację płatności. W przypadku 

uruchomienia automatycznej weryfikacji numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) w odpowiednich 

rejestrach może zostać Pan/Pani poproszony/a o podanie dodatkowych danych takich jak data urodzenia – 

dane te jednak użyte są tylko w trakcie weryfikacji i nie zostają zapamiętane. 

5. W przypadku korzystania z Platformy Cyfrowej przetwarzany jest także adres IP, typ przeglądarki, język 

przeglądarki, data i godzina zalogowania, otwarcia formularza lub wyboru określonej opcji Platformy. Pełny 

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez AltaSoft  dostępny jest pod adresem:  

https://altasoft-it.pl/regulaminy/RegulaminPlatformaCyfrowa.pdf.  

6. W związku z celami wymienionymi w punkcie 2, Pani/Pana dane w minimalnym wymaganym ograniczonym 

zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, do których należą: 

a) podmioty, za pomocą których AltaSoft realizuje swoje cele, którym powierzono przetwarzanie danych 

osobowych w imieniu i na rzecz AltaSoft, do których należą m.in. dostawcy systemów 

teleinformatycznych, kancelarie prawne i firmy doradcze, operatorzy pocztowi i kurierzy, 

b) w przypadku rezerwacji usług wymagających zaangażowania podmiotów/osób trzecich (np. rezerwacji 

pakietów z noclegiem), podmioty/osoby realizujące te usługi (np. hotele, w których dokonywana jest 

rezerwacja miejsca noclegowego, 

c) w przypadku złożenia streszczenia pracy, przedstawiciele Organizatora – recenzenci pracy 

d) odbiorcy, którym AltaSoft będzie zobowiązany przekazać dane na mocy obowiązujących przepisów 

prawa. 

7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych. 

8. Pana/Pani dane nie podlegają profilowaniu. AltaSoft nie będzie podejmował także zautomatyzowanych 

decyzji w przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) dane podane w formularzu rejestracyjnym - w tym dane kontaktowe, oraz dane dotyczące aktywności na 

Platformie Cyfrowej przez 12 miesięcy lub przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia 

roszczeń, 

b) dane płatności zgodnie z okresami wymaganymi przez prawo (w dniu publikacji klauzuli: przez okres 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce Konferencja, czyli do 31.12.2027),  

c) imiona i nazwiska w elektronicznych archiwalnych listach obecności – do cofnięcia przez Pana/Panią 

zgody na przetwarzanie. 

10. W związku z przetwarzaniem przez AltaSoft Pani/Pana danych osobowych, w wyżej wymienionych celach 

przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich 

przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe prawo do żądania ich sprostowania, 

b) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO, 

d) prawo do przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez 

komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

https://altasoft-it.pl/regulaminy/RegulaminPlatformaCyfrowa.pdf
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11. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące 

narusza obowiązujące przepisy. 

12. Każda z wymienionych w punkcie 10 operacji zawsze możliwa jest przez kontakt z osobą nadzorującą 

przetwarzanie danych w AltaSoft: administrator@altasoft.pl lub z Biurem Obsługi Klienta Konferencyjnego 

(Dział Organizacji Imprez): konferencje@altasoft.pl, adres jak podano w danych rejestrowych, telefon:  

(+48) 32 259 83 99, (+48) 32 259 83 98, (+48) 32 259 83 96, faks: wew. 18. 

13. Należy sobie zdawać sprawę, że żądanie usunięcia danych lub żądanie bycia zapomnianym wystosowane 

przed Konferencją ze względu na brak późniejszej możliwości identyfikacji osoby jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału w Konferencji. W przypadku wystosowania takiego żądania po Konferencji usunięcie 

wszystkich danych przed upływem wskazanego okresu przetwarzania ze względu na obowiązujące przepisy 

np. dotyczące przechowywania dokumentów finansowych także może okazać się niemożliwe. 

14. W przypadku, gdy podczas rejestracji udostępniane są AltaSoft dane osób trzecich np. rejestracji nie 

dokonuje bezpośrednio uczestnik, lecz jest dokonywana w jego imieniu, osoba udostępniająca dana jest 

odpowiedzialna za powiadomienie odpowiednich osób o tym, że ich dane zostały AltaSoft udostępnione oraz 

upewnienie się, że osoby te rozumieją i zgadzają się na to, w jaki sposób AltaSoft może wykorzystać ich dane 

(jak zostało to opisane w tej „Klauzuli Informacyjnej”). 

Szczegółowo zasady przetwarzania danych w zakresie nieobjętym tą klauzulą reguluje Polityka Prywatności 

AltaSoft 
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