KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE DLA PIELĘGNIAREK

Wpływ świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób przewlekle chorych na
jakość funkcjonowania w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.
Termin Konferencji 17 PAŹDZIERNIK 2019 r. w godz.9.00 do 18.00.
Miejsce Konferencji Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.
Władysławy Szoc w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50.
Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie oraz przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu
na adres e-mail:
konferencjachelm.stasiak@o2.pl , konferencjachelm.sitarz@o2.pl,
do dnia 12. 10. 2019r. telefony do kontaktu 693-847-714; 798-705-756,
IMIE I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………………………………………
WYKONYWANY ZAWÓD,TYTUŁ ZAWODOWY………………………………………………………………………………………..
MIEJSCE PRACY………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL…………………………………………………………………………………TEL.KONTAKTOWY……………………………………
Obowiązek informacyjny, dotyczący danych osobowych oraz zakres przetwarzania danych
osobowych zamieszczony jest na odwrocie niniejszej karty zgłoszeniowej.
I

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jak w obowiązku informacyjnym przez
organizatora i członków komitetu organizacyjnego organizatora. □ TAK
□ NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez
organizatora i członków komitetu organizacyjnego organizatora, w tym w mediach, mediach
społecznościowych, na stronie internetowej.
□ TAK
□ NIE

Faktura:

□ TAK □ NIE

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST WYSŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I
POTWIERDZENIA Z WCZEŚNIEJSZYM DOKONANIEM WPŁATY w wysokości 100,00 zł NA KONTO
Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych, ul. Handlowa 3,35-103 Rzeszów nr konta:

66 1050 1562 1000 0090 8064 8737 z dopiskiem: III Konferencja Opieki Długoterminowej
Chełm 2019 r.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYMAGANY PRZEZ RODO DLA UCZESTNIKÓW III MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK
NA LUBELSZCZYŹNIE
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i
jakimi sposobami, uczestników III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Długoterminowej
na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek jest Krajowy Związek Podmiotów Leczniczych, ul. Handlowa 3,35-103 Rzeszów,
tel. 17 717 65 43
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych na adres mailowy biurokzpl@gmail.com, tel. 17 717 65 43
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zorganizowanie, przeprowadzenie i uczestnictwo
w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Długoterminowej dla Pielęgniarek na
Lubelszczyźnie oraz związane z tym publikacje; utrwalenie Konferencji w zapisie audio – video, w dokumentacji
zdjęciowej, relacje prasowe, w tym w mediach, mediach społecznościowych, na stronie internetowej, a także cele
marketingowe i archiwalne. Przepisy prawa wymagają także przetwarzania danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam
tych danych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody oraz przez 30 dni po jej cofnięciu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z
Konferencją. Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów
prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. usługi prawne, informatyczne), a także podmioty
uzyskujące dostęp do danych ujawnionych w sposób publiczny.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Możliwe jest przekazywać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwo
to lub instytucja międzynarodowa spełnia odpowiedni stopień ochrony oraz posiada właściwe zabezpieczenia.
Informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia można uzyskać pisząc
na adres mailowy Administratora.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania,
prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można
w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
Przeczytałam/łem klauzulę i rozumiem
Data i podpis czytelny…………………………………………………………………………………………………………
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