POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych, podanych podczas rejestracji na stronie forumintensywejterapii.pl jest MED
SPACE s.c., Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin, NIP: 712-329-33-16, REGON: 360709515. Podanie danych jest
dobrowolne.
2. WYKORZYSTYWANIE DANYCH
Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do: umożliwienia zalogowania się i weryfikacji
dostępu oraz przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia.
Cel danych zbieranych w formularzu rejestracyjnym:
1) e-mail: jest jednocześnie loginem, pozwala na komunikację z użytkownikiem w celu przekazywania
informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia; umożliwia przesłanie wiadomości marketingowych w
formie zaproszeń na kolejne wydarzenia (jedynie na podstawie wyrażonej zgody);
2) numer PWZ/legitymacji: pozwala na weryfikację użytkownika - dostęp do niektórych informacji mają tylko
osoby uprawnione do wystawiania recept, diagności lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi;
3) wykonywany zawód: pozwala na weryfikację użytkownika - dostęp do niektórych informacji mają tylko
osoby uprawnione do wystawiania recept, diagności lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi;
4) imię i nazwisko: pozwala na weryfikację użytkownika, korzystając z Centralnego Rejestru Lekarzy RP oraz z
Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych;
5) miejsca pracy: do celów statystycznych;
6) specjalizacji: do dostosowania tematyki kolejnych edycji wydarzenia oraz celów statystycznych.
Dane zbierane w trakcie korespondencji Administratorem a użytkownikiem, będą wykorzystane wyłącznie w celu
odpowiedzi na zadane pytania.
Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
3. OKRES PRZECHOWYWANIA
Firma MED SPACE s.c. nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do
osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (w szczególności poza Europejski Obszar
Gospodarczy), poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
5. KONTAKT Z UŻYTKOWNIKAMI
Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania niezapowiedzianych wiadomości dotyczących organizacji
konferencji. MED SPACE s.c. może się przesyłać wiadomości marketingowe w formie zaproszeń na kolejne
konferencje, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości w trakcie rejestracji lub drogą mailową,
wykorzystując dane podane w trakcie rejestracji.
6. ZMIANA DANYCH
Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby
zrealizować to prawo (np. zmiana danych, rezygnacja z otrzymywania wiadomości marketingowych, usunięcie konta),
można skorzystać z profilu użytkownika dostępnego po zalogowaniu lub kontaktując się z nami.

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i
chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
8. PLIKI COOKIES
1) Pliki cookies (dalej nazywane też „ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej forumintensywnejterapii.pl Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki
„cookies", które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką
konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.
2) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest operator strony: MED SPACE s.c. Stare Załucze 8a, 22-234 Urszulin.
3) Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej,
co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji użytkownika strony po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie
ponownie wpisywać loginu i hasła.
- W ramach strony forumintensywnejterapii.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne"
(session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" ciasteczka przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczek lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika.
4) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5) Więcej informacji na temat ciasteczek dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
9. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności
na stronie. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter oraz wiadomość widoczną na naszej stronie.
10. KONTAKT
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności i zasad korzystania ze strony forumintensywnejterapii.pl
prosimy o kontakt na adres info@med-space.pl.

