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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Data publikacji: piątek, 8 luty 2021 r. 

 

VI ŚLĄSKIE WARSZTATY ALERGOLOGICZNE 

Platforma Cyfrowa, 15-16 kwietnia 2021 r. 

 
Biuro organizacyjne/Organizator:  AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka  

Komandytowa  
ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, KRS: 0000715425, REGON: 
276859493, NIP: 634-23-96-317 

 
Patronat naukowy:  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii Immunologii  

i Dermatologii Klinicznej 

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 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – dane 

rejestrowe jak wyżej, dalej zwana AltaSoft 

2. AltaSoft przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację Konferencji i obsługę jego 

uczestników, do których miedzy innymi należą: 

a) identyfikacja Uczestników Konferencji, 

b) wymiana istotnych informacji między organizatorem Konferencji, a jej uczestnikami takich jak np. 

przesłanie linka wraz z kodem dostępu, zmiany terminu, przypomnienie o istotnych terminach itp., 

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

zakresie mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, do których należą: podmioty, z pomocą których 

Administrator realizuje swoje cele, w tym dostawcy systemów teleinformatycznych, kancelarie prawne i firmy 

doradcze, operatorzy pocztowi i kurierzy z którymi współpracuje administrator, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:30 dni od zakończenia konferencji lub przez okres 

niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

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

przysługuje Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych i ich poprawiania, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

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

6. 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. 
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7. Każda z wymienionych w punkcie 5 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. 

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

AltaSoft. 

 

mailto:administrator@altasoft.pl
https://szkolenia.altasoft.eu/none/p_private_policy
https://szkolenia.altasoft.eu/none/p_private_policy

