
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie,  
ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl. 
3. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt b ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, w celu realizacji Państwa 
zgłoszenia polegającego na chęci zamieszczenia na stronie PTKardio informacji  
o wydarzeniu naukowym. Zgodnie z art. 6 pkt f RODO Państwa dane mogą być 
przetwarzane w celu ochrony ewentualnych roszczeń kierowanych w stosunku do PTK 
w związku z publikowaną treścią oraz zasadami przetwarzania danych. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane z formularza zgłoszeniowego. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia do realizacji. 
6. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celów nie 

dłużej jednak niż przez rok od czasu zakończenia trwania wydarzenia, którego dotyczy 
zgłoszenie. 

7. Państwa dane będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez PTK. 
8. Państwa dane mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom na podstawie umów 

powierzenia danych oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa,  
w szczególności administratorowi strony internetowej PTKardio.pl. 

9. Państwa dane nie będą automatycznie profilowane, ani przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy.  

10. Posiadają Państwo dostępu do treści swoich danych, prawo do usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy 
uzasadnione jest, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17, 18 i 21 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Chęć skorzystania z przysługujących praw proszę zgłosić pisemnie na adres IOD PTK. 

11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 
 


