
 

 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
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 i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MED SPACE s.c., Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin,  
NIP: 712-329-33-16, adres e-mail: info@med-space.pl. 

2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i na podstawie: 
a) przesyłania informacji handlowych, na podstawie odrębnej zgody – art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia; 
b) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; 
c) udokumentowania realizacji umowy oraz jej rozliczenia na podstawie prawa podatkowego i 
rachunkowego, a także dochodzenia roszczeń lub realizacji innych obowiązków wobec organów władzy 
państwowej - art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia; 
d) wykonywania marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. 

3. Odbiorcami powierzonych Administratorowi danych osobowych będą podmioty świadczące 
Administratorowi usługi związane z rozliczeniami finansowymi, poradnictwem prawnym i księgowym, 
archiwizacją dokumentów, obsługą IT oraz inne podmioty świadczące usługi wspomagające 
przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji. 

4. Przysługuje Państwu względem Administratora: 
- prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 Rozporządzenia; 
- prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 Rozporządzenia; 
- prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 Rozporządzenia; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 Rozporządzenia; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych – art. 20 Rozporządzenia; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu 
bezpośredniego – art. 21 ust. 2 Rozporządzenia. Sprzeciw można wnosić na adres e-mail 
podanym w § 6 ust. 1 Regulaminu; 
- prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
przypadku danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

usługi. 
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