
Informacje dotyczące zbierania danych osobowych przez organizatora szkoleń - Portal 

Medycyna Pracy. 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane, jako „RODO”) 

W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować osoby zapraszane na szkolenia oraz 

uczestników szkoleń organizowanych przez Portal Medycyna Pracy (zwany dalej Portalem) 

o przetwarzaniu Ich danych oraz zasadach, które obowiązują w tym zakresie po dniu 25 

maja 2018 roku. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat. 

Jakich danych to dotyczy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych 

usług lub pozyskiwane z ogólnie dostępnych źródeł np. stron internetowych lub informacji 

publicznych. W formularzu Karty Zgłoszenia Uczestnictwa podajesz Nam dane niezbędne 

 w procesie rejestracji na szkolenie, są to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer 

telefonu komórkowego do kontaktu z Tobą, adres e-mail oraz dane firmy do faktury. Ze 

źródeł ogólnodostępnych pozyskujemy dane takie jak imię, nazwisko, adres wykonywania 

działalności gospodarczej, badań profilaktycznych lub badań kierowców. 

Kto będzie administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych będzie właściciel Portalu Medycyna Pracy firma: 

SoftMedica Oprogramowanie Medyczne Tomasz Kaszubowski, Tucholska 4, 89-650 

Czersk, NIP 555-160-32-28, REGON: 220528713.  

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do przekazywania 

informacji i rejestracji na wydarzenia organizowane przez Portal Medycyna Pracy, w tym 

do:  

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania rejestracji na 

naszej stronie internetowej www.medycynapracyportal.pl i wykonania płatności za 

uczestnictwo w szkoleniach;  

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;  



• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.  

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów 

podatkowych i rachunkowych.  

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Właściciela Portalu Medycyna Pracyw celach wskazanych poniżej:  

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;  

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną np. 

przesyłanie potwierdzeń rejestracji, przesyłanie faktur itd.;  

• obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie 

są one związane wprost z udziałem w wydarzeniu organizowanym przez Portal 

Medycyna Pracy;  

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności 

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa): 

• dostarczanie Ci wiadomości marketingowych od właściciela Portalu Medycyna Pracy 

i innych podmiotów współpracujących z Portalem np. na temat szkoleń i innych 

wydarzeń branżowych. 

 

Komu możemy przekazać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np.  podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub inne 

organy. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak Portal Medycyna Pracy wymaga podania przez 

Ciebie danych abyś mógł zostać uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez Portal 

(rejestracja na szkolenie/konferencję). Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest 

zawarta w formularzu Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej szkolenia. 



Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł 

uczestniczyć w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Portal. 

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz do przenoszenia danych. Pana/Pani prawo do usunięcia danych podlega ograniczeniom 

wynikającym z art. 17 RODO. 

Posiadasz prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Posiadasz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem i nie obejmuje danych, których przetwarzanie wymagane jest 

przepisami prawa. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?  

Przechowujemy Twoje dane osobowe w związku z rejestracją na wydarzenie organizowane 

przez Portal do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia dokonania 

rejestracji.  

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym 

Właściciel Portalu zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia 

kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.  

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacjom 

międzynarodowym?  

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym.  

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w sposób 

wpływający na Twoje prawa?  

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany. 

 



Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w 

przypadku korzystania z Portalu Medycyna Pracy znajdują się na stronie: 

https://medycynapracyportal.pl/informacje-dotyczace-zbierania-danych-osobowych-przez-

portal-medycyna-pracy/ 
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