Regulamin ochrony danych osobowych
w związku z
X Ogólnopolską Konferencję Naukową. Logopedia w Teorii i Praktyce
Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Dane osobowe
Dane osobowe są zbierane podczas rejestracji uczestnika.
Administrator danych osobowych
Polskie Towarzystwo Logopedyczne
ul. Sowińskiego 17,
20-040 Lublin
Tel: 534 695 792
E-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
E-mail: kontakt@ptl.katowice.pl
Powód przetwarzania danych
Dane przetwarzane są w celu:
‒
włączenia na listę uczestników konferencji, przygotowania materiałów
konferencyjnych, rozliczenia płatności za konferencję (w tym wystawienia faktur);
‒
umieszczenia w programie i materiałach konferencyjnych (w przypadku prelegentów);
‒
rozesłania informacji o bieżącej konferencji oraz następnych edycjach konferencji.
Przekazywanie danych
Dane mogą być przekazane instytucjom współorganizującym konferencję oraz firmom
obsługującym konferencję w celu zapewnienia sprawnego przebiegu konferencji.
Prawa w stosunku do Danych Osobowych
Uczestnik konferencji ma prawo dostępu do swoich danych, do cofnięcia zgody, sprostowania
danych, usunięcia danych, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzoru, chyba że obowiązek
ich przechowywania w niezmienionej formie wynika z odrębnych regulacji prawnych. Zmiany,
prośba o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych są możliwe poprzez wysłanie
wiadomości e-mail z adresu jaki został podany podczas rejestracji uczestnika na stronie.
Podstawy Prawne
Dane osobowe uczestników konferencji będą przetwarzane w celach organizacji i sprawnego
przebiegu konferencji, w szczególności w celu przygotowania i wydania uczestnikom

materiałów konferencyjnych na podstawie zgód otrzymanych od uczestników drogą
elektroniczną.
Okres przechowywania Danych Osobowych
Dane osobowe uczestników będą przechowywane od momentu rozpoczęcia możliwości
rejestracji uczestników do momentu zakończenia i rozliczenia konferencji z wyłączeniem
adresów e-mail, które mogą być używane do przesłania informacji o następnych
konferencjach i/lub działaniach PTL, w tym ŚO PTL. Dane które nie zostaną usunięte to dane,
które stanowią element dokumentacji konferencji wymaganej przez sponsorów
i współorganizatorów, jak również w przypadkach, gdy dokumentacja ta podlega archiwizacji
na podstawie osobnych przepisów.
Rejestracja na konferencję wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać poprzez kontakt
z Administratorem Danych.

