
Polityka prywatności 

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego (w 

skrócie RODO) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych 

przez Fundację Geriatrics. 

Kiedy i jakie dane o Tobie zbieramy 

1.Podczas wysyłania email zgłoszenia uczestnictwa na Krakowską Konferencję Ludzie Motyle, która 

odbędzie się 07.12.2018r lub telefonicznej rejestracji  przekazujesz nam dane osobowe: m. in. imię, 

nazwisko, dane kontaktowe: telefon lub email, nazwę instytucji którą reprezentujesz. 

Kto jest ich administratorem 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie (31-542) przy 

ul. Sądowej 7/39 . Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@fundacjageriatrics.pl 

lub na adres siedziby. 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane 

Przetwarzamy te dane w celach niezbędnych do realizacji usługi, na którą się decydujesz i przesyłasz 

do nas zgłoszenie, a także do analiz służących udoskonalaniu i lepszemu dostosowywaniu oferty tak, 

aby maksymalnie odpowiadała Twoim potrzebom. Dane podawane podczas rejestracji  wykorzystujemy 

w procesie rekrutacji oraz do zapewnienia niezbędnego kontaktu. Dane zebrane w trakcie 
korespondencji, wykorzystujemy w celu wypracowania odpowiedzi na Twoje zapytanie. 

Komu możemy przekazać Twoje dane 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać Zaufanym partnerom, z którymi 

współpracujemy przy realizacji Żorskiej Konferencji Ludzie Motyle. 

Do czego masz prawo w kontekście przetwarzania przez nas Twoich danych 

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, ich korekty, aktualizacji, usunięcia (tzw. klauzula 

zapomnienia) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać udzieloną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych 

Jest nią wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podczas zapisywania na konkretną usługę zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

Uwaga:  

Uczestnicząc w Żorskiej Konferencji Ludzie Motyle wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 

w formie dorozumianej, ponieważ konferencja będzie rejestrowana za pomocą zdjęć i nagrań, a następne 

materiał ten będzie umieszczony na stronach internetowych Fundacji Geriatrics i na portalach 

społecznościowych oraz może być przekazany do prasy, itp. Uczestnicząc w takiej imprezie godzisz się 
na fakt, że twój  wizerunek może być wykorzystywany. 

 

mailto:biuro@fundacjageriatrics.pl

