
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str.              
1) – dalej „RODO” informuję, iż: 

INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU 

Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma           
Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego          
przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z              
marketingiem bezpośrednim. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDFORUM sp. z o.o. z siedzibą w            
Katowicach (40-584) ul. Brynowska 70 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego          
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000269937.  
Z Administratorem można się skontaktować poprzez  e – mail: rodo@medforum.pl, 
telefonicznie pod numerem: +48 32 700 71 71 lub pisemnie na adres siedziby podany wyżej. 
1) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas  przetwarzane w celu: 
a) założenia i administrowania konta użytkownika w serwisach Medforum. Przetwarzanie         

odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), 
b) udostępniania usługi Newsletter. Przetwarzania odbywa się na podstawie udzielonej         

zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), 
c) marketingowym to jest przesyłania na podany adres e- mail lub numer telefonu            

informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o                
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz.               
1204) a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz         
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r.          
Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.). wysyłanych w imieniu             
własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych. Przetwarzanie odbywa się na          
podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), 

d) podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu       
Pani/Pana danych osobowych w celu określenia preferencji lub potrzeb zakresie          
produktów i usług i dostarczania mi odpowiedniej komunikacji internetowej w postaci           
reklam internetowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6           
ust. 1 pkt a) RODO), 

e) świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem,         
którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże          
usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b)              
RODO), 

f) dostarczanie zamówionych produktów zgodnie ze złożonym zamówieniem.       
Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO), 
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g) ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych         
Administratora. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego         
interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich        
usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f)  RODO), 

h) zarządzanie konferencją/seminarium/szkoleniem, w których bierze Pani/Pan      
udział, w tym zapewnienie usług pomocniczych z tym związanych.         
Przetwarzanie odbywa się w celu prawidłowego wykonania umowy dotyczącej         
udziału w wyżej wskazanym wydarzeniu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), 

i) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i          
świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie        
uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń        
(art. 6 ust. 1 pkt. f) 

j) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Przetwarzanie       
odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO). 

 
2) W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane osobowe, jeśli          

będzie to konieczne, aby prawidłowo wykonywać usługi. Dane będą przekazywane          
wyłącznie: osobom upoważnionym oraz pracownikom i współpracownikom, którzy        
muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom          
przetwarzającym, którym będzie zlecone to zadanie między innymi dostawcom usług          
IT, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, usługi pomocnicze w związku         
organizowanymi wydarzeniami, innym odbiorcom danych np. kurierom, podmiotom        
świadczącym usługi pocztowe lub Partnerom (podmiotom trzecim działającym za         
pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych) przy czym         
udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom          
świadczenie  ich usług. 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w          
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdyby natomiast taki        
transfer Pani/Pana danych osobowych miał się odbyć – co może się zdarzyć między             
innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań          
informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez        
centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który          
zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie          
gwarancje ochrony danych osobowych. Zostanie Pani/Pan poinformowana/y o takim         
transferze. 

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń          
z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku          
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy         
dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie           
będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego           
przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe           
będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe            
zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby            
nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą. 

5) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania          
ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.        



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania        
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść         
sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na         
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.          
Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji          
otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie        
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie          
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na            
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na          
przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: na adres siedziby          
podany wyżej, na e-mail rodo@medforum.pl. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług          
objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług.            
Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych         
osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede           
wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne,          
jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania         
danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla użytkowników kont.         
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest          
obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/ wykonania         
umowy. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony          
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych          
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu         
człowieka), w tym również w formie profilowania. Konsekwencją tego przetwarzania          
będzie prezentowanie Pani/Panu reklam internetowych, które są dla Pani/Pana         
najbardziej odpowiednie biorąc pod uwagę zebrane dane ( np. adres IP, strona            
internetowa z której nastąpiło połączenie) Reklamy będą prezentowane na         
przeglądanych przez Panią/Pana stronach internetowych Administratora oraz na        
stronach internetowych Partnerów i innych organizacji oraz przesyłaniu Pani/Panu         
ofert.  Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania.  


