
       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu

rejestracyjnym przez „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska” z siedzibą w Lublinie przy ul.

Wędrowna  2/7  dla  potrzeb  niezbędnych  do  założenia  konta  w  serwisie

www.kongresdentystow.com. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu

rejestracyjnym przez „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska” z siedzibą w Lublinie przy ul.

Wędrowna  2/7  oraz  jej  Partnerów  w  celu  wysyłania  materiałów  informacyjnych  dotyczących

imprez organizowanych przez wyżej wymienioną spółkę oraz jej Partnerów pocztą tradycyjną na

mój adres korespondencyjny wskazany przeze mnie w formularzu rejestracyjnym. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu

rejestracyjnym przez „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska” z siedzibą w Lublinie przy ul.

Wędrowna 2/7 w celu wysyłania materiałów informacyjnych dotyczących imprez organizowanych

przez wyżej wymienioną spółkę oraz jej Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej

na mój adres poczty elektronicznej wskazany przeze mnie w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z

art.10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  „Będąc  Młodym  Dentystą

Monika Żbikowska” z siedzibą w Lublinie przy ul. Wędrowna 2/7, dla potrzeb niezbędnych do

udziału w imprezie organizowanej przez „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska” z siedzibą

w Lublinie przy ul. Wędrowna 2/7, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

Wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgodę na nieodpłatne

wykorzystanie,  obróbkę,  powielanie  i  wielokrotne  rozpowszechnianie  wizerunku  Uczestnika

utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich

zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Szkolenia. Powyższa zgoda

jest  jednoznaczna  z  tym,  że  fotografie  i  nagrania  wykonane  podczas  Szkolenia  mogą  być



umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Szkolenia pod adresem

oraz w serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram

itp.

KLAUZULA INFORMACJYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska”

z siedzibą w Lublinie przy ul. Wędrowna 2/7

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy.

2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (RODO) – na podstawie zgody w zakresie przetwarzania wizerunku, art. 6 Ust. 1

b) RODO - gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą – w celu rejestracji i uczestnictwa w Konferencji i rozliczenia opłat, na podstawie

art.  6.  Ust.  1  f)  RODO-  gdy  jest  to  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie

uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej - w celu przekazania danych

uczestników  zaufanym  partnerom  biznesowym,  zapewnienia  jej  sprawnej  i  bezpiecznej

organizacji oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora, jak również na podstawie

art.  6  Ust  1  c)  RODO –  gdy  jest  to  niezbędne  do wypełnienia  obowiązków prawnych

Administratora – m.in. w celu spełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych.

3. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do

żądania ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia

danych  do  innego  administratora  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty

złożenia zgłoszenia uczestnictwa. 

6. Dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  Administratora  w  celach  marketingowych  oraz

organizacyjnych związanych z organizacją Kongresu Młodych Dentystów. 

7. Prawnie  uzasadnione  interesy  Administratora  to  wszystkie  działania  związane  z

marketingiem i organizacją Konferencji, działaniem na rzecz partnerów biznesowych, jak

również  marketing  bezpośredni  Administratora.  Administrator  ogranicza  udostępnienie

danych uczestników jedynie do wybranych partnerów. 



8. Odbiorcami  danych  mogą  być  zaufani  Partnerzy  Administratora,  o  których  mowa  jest

powyżej,  jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach

wsparcia organizacji Dni (np. podmioty świadczące usługi PR, IT i księgowe). 

9. Administrator traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym

priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa, w tym

art.  32.  RODO środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych

danych  osobowych.  W  szczególności,  za  pomocą  szyfrowania  Administrator  zapewnia

zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.
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