Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest InspireCongress Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-315), przy
ul. Nowowiejskiej 38, administrator internetowego systemu rejestracji icongress.pl
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@inspirecongress.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych InspireCongress
Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z rejestracją dokonywaną na wydarzenie organizowane przez
Biuro Organizacji Konferencji – InspireCongress Sp. z o.o.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez InspireCongress
Sp. z o.o.?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do rejestracji na wydarzenia
organizowane przez Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o. w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania rejestracji na naszej
platformie icongress.pl i wykonania płatności za uczestnictwo w Konferencjach;
• 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 w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu InspireCongress, którym jest:
• 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 InspireCongress;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest dobrowolne jednak InspireCongress wymaga podania przez Ciebie danych
abyś mógł zostać uczestnikiem wydarzenia
organizowanego przez InspireCongress
Sp. z o.o. (rejestracja na Konferencję).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł uczestniczyć
w Konferencjach organizowanych przez InspireCongress.

Jakie masz uprawnienia wobec InspireCongress w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo aby wyrazić sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe;
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
InspireCongress może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym organizację
wydarzeń w tym: Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny, która zapewnia obsługę księgową
niektórych wydarzeń organizowanych przez InspireCongress oraz podmiotom świadczącym usługi
płatnicze.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
InspireCongress przechowuje Twoje dane osobowe w związku z rejestracją na wydarzenie
organizowane przez InspireCongress maksymalnie 5 lat od dnia dokonania rejestracji.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
InspireCongress zobowiązane 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 spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza EOG.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?
Nie przetwarzamy Twoich danych celem profilowania.

