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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z 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 (RODO)) informujemy, że w przypadku zgłoszenia uczestnictwa w
Webinarium organizowanym przez firmę DiaHem:
1. Administratorem Danych Osobowych jest DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, adres: aleja Słowackiego 64, 30-004 Kraków,
(NIP:6782716281), zwany dalej Spółką lub Administratorem. Dane
kontaktowe: telefon:+48 12 416 36 82, Faks: +48 12 416 36 92.
2. Ze względu na złożony charakter naszej organizacji oraz procesy realizowane w
ramach jednego spójnego systemu w tym w ramach spójnego środowiska IT, dane
są współadministrowane przez: DiaHem AG Diagnostic Products z siedzibą w
Bülach, Szwajcaria, adres: Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bülach, (NIP:
5262960910), spółkę zwaną dalej Współadministratorem. Ze względu na
lokalizację siedziby oraz prowadzenia działalności w Polsce Spółka DiaHem AG
określana jest jako organizacja międzynarodowa.
3. Podstawy prawne, cele przetwarzania i zakres przetwarzanych
osobowych

danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie
przekazywania potencjalnym uczestnikom informacji o organizowanych przez
nas konferencjach i szkoleniach jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (Rozporządzenie
RODO, art. 6, ust. 1 lit. d)). Żywotne interesy osoby, której dane dotyczą
związane są z potrzebą, a w części przypadków obowiązkiem prawnym
dotyczącym uczestniczenia przez te osoby w szkoleniach i innych działaniach
mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych. Obowiązki prawne w
tym zakresie wynikają np. z Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
Dane, które będą przetwarzane w tym zakresie to: Imię i nazwisko, numer
PWZDL, stanowisko, miejsce i adres zatrudnienia, adres e-mail, ilość lat
doświadczenia.
4. W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu lub chęci uczestnictwa podstawą
przetwarzania danych osobowych jest mająca formę zgłoszenia uczestnictwa
UMOWA zawarta z osoba, której dane dotyczą lub organizacją, w której dana osoba
jest zatrudniona oraz obowiązki ciążące na Administratorze i/lub
Współadministratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
• realizacji procesu planowania, przeprowadzenia konferencji /szkolenia;
• przygotowania oraz przekazania uczestnikom zaświadczeń /certyfikatów,
innych poświadczeń o uczestnictwie;
• umożliwienia potwierdzania autentyczności wystawionych uczestnikom
zaświadczeń /certyfikatów, innych poświadczeń a w przypadku potrzeby
wystawienia ich duplikatów lub jakiejkolwiek innej formy potwierdzenia
uczestnictwa danej osoby w zdarzeniu;
Strona 1 z 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

•
•

ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Zlecającego i/lub
Administratora i/lub Współadministratora w przypadku wystąpienia
roszczeń związanych z realizowaną konferencją /szkoleniem;
zapewnienia zgodności Administratora i/lub Współadministratora z
mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.
Dane, które będą przetwarzane w tym zakresie to: Imię i nazwisko, numer
PWZDL, stanowisko, miejsce i adres zatrudnienia, adres e-mail, ilość lat
doświadczenia, informacja o uczestnictwie w zdarzeniu.

5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom i
współpracownikom Administratora oraz Współadministratora. W zakresie całego
procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane
zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia przez nas
działalności związanej z organizacją szkoleń i konferencji tematycznych, chyba, że
dana osoba zażąda realizacji któregokolwiek ze swoich praw ograniczających lub
wymagających od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Dane dotyczące uczestnictwa w poszczególnych zdarzeniach przetwarzane przez
nas będą przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku w którym nastąpiło dane
zdarzenie. Niniejszy okres związany jest z mającymi zastosowanie przepisami o
rachunkowości.
7. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług
korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak: firmy wspierające nas w
zakresie spraw księgowo-podatkowych, konsultanci, dostawcy usług z zakresu
wsparcia IT. Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych
Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji
usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy
przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
8. Dane osobowe kontrahentów są przetwarzane przez wskazanego w pkt. 2
Współadministratora – Spółkę: DiaHem AG ze Szwajcarii. W związku z tym dane
osobowe mogą być przetwarzane przez Współadministratora w kraju jego
siedziby rejestrowej, w Szwajcarii, czyli poza terenem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Dane jednak nie są przekazywane do innych odbiorców w
państwach trzecich.
Zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) nr 2000/518/WE oraz
2016/2295, Szwajcaria jako Państwo spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego zostało określone jako państwo trzecie, które zapewnia właściwy
poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej.
9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika webinarium jest dobrowolne, jednak
ich przetwarzanie przez Organizatora webinarium jest niezbędne do rozpatrzenia
zgłoszenia uczestnika, przeprowadzenia webinarium i wystawienia certyfikatu;
10. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych
osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania
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danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji
dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych,
ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia
danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych
osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy
do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv)
prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem; (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
11. Uczestnik webinarium może zgłaszać Organizatorowi webinarium pytania
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, żądania związane z ich
przetwarzaniem, e-mailem na adres: ochronadanych@diahem.pl, pocztą
tradycyjną na adres: Dane Osobowe, DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., al.
Słowackiego 64, 30-004 Kraków lub zgłosić osobiście stawiając się w siedzibie
DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o., która w te sposób zapewnia wspólny punkt
kontaktowy Współadministratorów.

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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
(RODO)) zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej,
w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
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