Załącznik do zarządzenia nr 10/19 Kanclerza
z dnia 9 lipca 2019 roku

Instrukcja postępowania
z danymi osobowymi osób fizycznych uczestniczących w wydarzeniach edukacyjnych
organizowanych przez jednostki organizacyjne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1. Organizator wydarzenia edukacyjnego, takiego jak: konferencja, zjazd, szkolenie, sympozjum
itp., zobowiązany jest wiedzieć, że pozyskana Baza Danych Osobowych uczestników wydarzenia
podlega ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z
dnia 27 kwietnia 2016 roku, zawierającego przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
2. Wszystkie „Bazy danych osobowych”, zgromadzone w związku z organizacją wydarzeń
edukacyjnych, administrowane są przez Centrum Kongresowo – Dydaktyczne UMP z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a.
3. Chcąc zorganizować na terenie Uczelni wydarzenie edukacyjne należy skontaktować się z
Biurem Organizacji Konferencji (dalej BOK) działającym w Centrum Kongresowo –
Dydaktycznym (dalej CKD).
4. Baza danych osobowych jest narzędziem służącym do zbierania i gromadzenia danych
osobowych uczestników wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za pośrednictwem BOK
działającego w CKD lub bezpośrednio przez jednostki organizacyjne UMP bez wpółpracy z
zewnętrznymi podmiotami organizacyjnymi.
5. Baza danych osobowych powinna zawierć tylko niezbędne dane osobowe uczestnika danego
wydarzenia edukacyjnego, tj.:
1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny;
3) adres odbiorcy faktury VAT z tytułu wniesionych opłat za uczestnictwo w wydarzeniu;
4) numer telefonu;
5) adres poczty elektronicznej;
6) zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w
brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imion, nazwiska,
adresu e-mail oraz numeru telefonu) przez Administratora Danych Osobowych –
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10;
61 – 701 Poznań, w celach marketingu produktów i usług, przesyłanych pocztą
elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami ustawy
z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019, poz.123 z póź.
zm.).
6. Za Bazę danych osobowych odpowiada organizator wydarzenia, a pieczę nad jej aktualizacją
sprawuje BOK.
7. Rejestracja uczestników wydarzenia prowadzona jest w formie elektronicznej na specjalnie
przygotowanym Formularzu rejestracyjnym.
8. W celu przeprowadzenia rejestracji uczestników wydarzenia edukacyjnego BOK udostępni
Organizatorowi Formularz rejestracyjny w formie linku – adresu strony internetowej.
9. Formularz rejestracyjny zawiera rubryki z miejscem na uzupełnienie wymaganych danych
osobowych uczestników, miejsce na treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych oraz klauzulę informacyjną w brzmieniu: „Administrator Danych Osobowych –
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10,
61 -701 Poznań informuje, że:

1) podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61 – 701 Poznań, w celu realizacji wydarzenia
edukacyjnego pt: „….” oraz, jeżeli wyraził/ła Pan/Pani zgodę, w celu marketingu produktów
i usług, w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach,
konferencjach i kursach do chwili wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych;
2) przebieg wydarzenia jest realizowany poprzez publikację fotorelacji lub filmu na stronach
internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia
zapomnianym, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zgoda
została udzielona;
4) dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych Osobowych podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
5) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob 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.2016.119.1.) – od dnia
25 maja 2018 r.;
6) kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61 – 701 Poznań, adres e-mail:
abi.ump@ump.edu.pl;
7) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
10. Wszystkie Formularze rejestracyjne gromadzone są w jednym systemie – tzw. Panelu
Rejestracyjnym.
11. Administratorem Panelu Rejestracyjnego jest Centrum Kongresowo – Dydaktyczne UMP z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a.
12. Aby otrzymać Formularz rejestracyjny Organizator zobowiązany jest:
1) wypełnić i przesłać do BOK w formie elektronicznej zgłoszenie wydarzenia edukacyjnego
( załącznik nr 1);
2) zweryfikować Formularz rejestracyjny (załącznik nr 2) oraz przesłać do BOK mailem
informacje o potrzebie wprowadzenia stosownych modyfikacji w Formularzu rejestracyjnym,
tak by dosotosować go do potrzeb danego wydarzenia edukacyjnego.
13. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony Organizatorowi w formie linku
po otrzymaniu przez BOK wszystkich informacji.
14. Powyższe informacje należy przesłać na dane Administratora Panelu Rejestracyjnego: e-mail:
konferencje@ump.edu.pl; telefon: 61 854 76 80, 61 854 73 84.
15. Wykorzystanie Bazy danych:
1) Organizator może w każdej chwili wystąpić do BOK z prośbą o udostępnienie aktualnej Bazy
danych osobowych na adres: konferencje@ump.edu.pl;
2) Administrator Bazy Danych Osobowych udostępni Organizatorowi Bazę danych osobowych
w formie pliku .xls;
3) otrzymana w ten sposób Baza danych osobowych może być przetwarzana tylko i wyłącznie w
związku z udziałem zgłoszonych osób w konkretnym wydarzeniu edukacyjnym;
4) dane osobowe zamieszczone w Bazie danych osobowych bezwzględnie nie mogą być
przekazywane osobom trzecim oraz nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż
wydarzenie, na które zgłosili się uczestnicy, chyba że uczestnicy wyrazili zgodę na
przesyłanie informacji marketingowych.

16. Każdy zarejestrowany uczestnik wydarzenia posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych, jeżeli wcześniej takiej zgody udzielił. Odwołanie przez uczestnika
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, a co za tym idzie
wykreślenie z Bazy danych osobowych, należy przesłać na adres mailowy:
konferencje@ump.edu.pl. Tylko w taki sposób złożone odwołanie jest wiążące dla
Administratora Bazy Danych Osobowych.
17. W celu weryfikacji zgodności z art. 13 oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych - RODO), Organizatorzy są zobowiązani do przesłania na adres mailowy:
konferencje@ump.edu.pl, przed publikacją, wszelkiego rodzaju materiałów związanych z
wydarzeniami organizowanymi przez jednostki UMP, zawierających klauzulę informacyjną oraz
treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Dotyczy to zarówno
stron internetowych wydarzenia jak i grafik drukowanych w formie papierowej.
Powyższe nie dotyczy imprez organizowanych za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów
organizacyjnych.
18. Wszelkich informacji w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych na terenie
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu udziela BOK pod nr tel. 61 854 76 80, 61 854 73 84,
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

