
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w kongresie naukowym 
 

Na mocy 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 (RODO), 
informujemy że  
 
a) administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie: 

Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł  
z siedzibą w Łodzi (90 – 552), ul. Kopernika 38; legitymujące się nr. REGON: 101843186 

 
Dane kontaktowe:  
Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł  
ul. Kopernika 38; 90 – 552 Łódź  
tel.: + 48 507 850 175; a-mali: e-mail: biuro@ptmsiw.pl 

 

b) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu:  

• rejestracji uczestnictwa w III Międzynarodowym Kongresie „Stay In The Game – praktyczne zastosowanie medycyny w sporcie” organizowanym 

w dniach 15 – 17 grudnia 2022 r. przez Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi, 

• organizacji i komunikowania się z uczestnikami kongresu w sprawach związanych z jego organizacją, 

• udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wystawienia faktur, wydania zaświadczeń uczestnictwa, 

• celach archiwalnych,  

• a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, 

organizowanych przez PTMŚiW, w celu wysłania takich informacji w przyszłości. 

 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:  

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy, 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. 

Ordynacja podatkowa), 

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na 

zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów Administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych 

rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami, 

oraz 

• art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez PTMŚiW. 

Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

 

d) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów 
prawa.  
Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi: 

• księgowe, 

• prawne, 

• serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego, 

• doręczeń, 

• archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów. 
 

e) Okres przechowywania danych zależny jest od celu przetwarzania: 

• umowa – okres obowiązywania umowy, 

• po zakończeniu umowy: 
o okres konieczny do realizacji reklamacji i/lub roszczeń, 
o okres wynikający z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów prawa, w tym ustaw podatkowych i ustaw 

o rachunkowości), 
o do celów statystycznych i archiwalnych. 
 

f) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii, 

• sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe, 

• ograniczania przetwarzania danych, 

• usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
 

g) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego prawa. 

 
h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres; ul. 

Stawki 2; 00 – 193 Warszawa. 
 

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania 
nie będzie możliwy udział w kongresie. 

 
j) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
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