Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).
Jako organizator IV Konferencji Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC „Interdyscyplinarne aspekty
opieki u kresu życia” oraz w związku z wejściem w życie w/w rozporządzenia uprzejmie informujemy,
że:
- Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Fundacja Hospicyjna z siedzibą w
Gdańsku (80-208), przy ul. Chodowieckiego 10.
- Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail:
biuro@fundacjahospicyjna.pl lub inspektor.rodo@fundacjahospicyjna.pl, lub telefonicznie 58 345 90
60.
- Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przygotowania, organizacji
i realizacji IV Konferencji Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC „Interdyscyplinarne aspekty opieki u
kresu życia” oraz do informowania o bieżących wydarzeniach dotyczących Fundacji Hospicyjnej i jej
działalności statutowej, tj. zapytań, informacji i innych materiałów informacyjnych dotyczących
świadczonych bądź oferowanych usług – podstawą prawną przetwarzania jest przesłanka
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
- Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostały pozyskane podczas zgłoszenia udziału lub rejestracji na
Konferencję. Obejmą również Pani/Pana/Państwa wizerunek związany ze zdjęciami lub inną
dokumentacją wizualną obejmującą rejestrację przebiegu konferencji.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy
wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail: inspektor.rodo@fundacjahospicyjna.pl.
- Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Dane udostępnione przez Panią/Pana/Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim.
- Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
- Dane udostępnione przez Panią/Pana/Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
- Fundacja Hospicyjna nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,
Zespół Fundacji Hospicyjnej

