Polityka prywatności serwisu internetowego „System certyfikacji wydarzeń naukowych”
1.

Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych
użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z serwisu internetowego
„System certyfikacji wydarzeń naukowych” (dalej: „System certyfikacji”) w imieniu
organizatorów wydarzeń naukowych.

2.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest stowarzyszenie Związek
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA ul. Puławska 182, 02-670
Warszawa, KRS 0000259970, REGON 140640596, NIP 5213402914 (dalej „INFARMA”).

3.

INFARMA działa z poszanowaniem prywatności użytkowników i podejmuje się ochrony ich
danych osobowych.

4.

INFARMA stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: zgodność z prawem,
rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania,
integralność i poufność, rozliczalność.

5.

Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu certyfikacji użytkownik powinien zapoznać się z
Polityką Prywatności. Dokonanie rejestracji w Systemie certyfikacji i akceptacja Regulaminu
oznacza również akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Osoba korzystająca z
Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania
Serwisu, w szczególności z części Serwisu do której dostęp wymaga podania danych
osobowych.

6.

Polityka Prywatności oraz wszelkie jej zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w
Systemie certyfikacji. Pod tym samym adresem znajduje się aktualne brzmienie Polityki
Prywatności. Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie przez INFARMA.

7.

Polityka Prywatności jest oparta na przepisach prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze
zm.) bądź przepisów, które zastąpią te ustawy oraz - począwszy od 25.05.2018 r. - prawa
unijnego, tj. rozporządzenia UE 2016/679 wydanego przez Parlament Europejski oraz Radę
Europejską dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz
uchylającego Dyrektywę 95/46/EC.

8.

INFARMA zapewnia, aby zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w
ramach Systemu certyfikacji była udzielana za pomocą klarownej, potwierdzającej czynności,
która wyraża dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których
dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Polega ona na zaznaczeniu
okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych
do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź
zachowaniu, które w danym kontekście klarownie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą,
zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

9.

Użytkownik podczas procesu rejestracji podaje następujące dane osobowe: imię (imiona),
nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon.

10.

Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz pełne.
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11.

W uzasadnionych prawem przypadkach INFARMA może również zbierać o użytkowniku
informacje z innych źródeł niż użytkownik. W takiej sytuacji INFARMA niezwłocznie po
utrwaleniu takich danych osobowych poinformuje użytkownika w zakresie wymaganym przez
obowiązujące prawo.

12.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu: zarządzania usługami Systemu certyfikacji,
ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, rozpatrywania reklamacji, ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz przesyłania informacji dotyczących zakresu
działalności i aktywności realizowanych przez INFARMA.

13.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo
żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie
zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą
możliwości korzystania z Systemu certyfikacji, dla którego niezbędne było podanie danych
osobowych.

14.

Użytkownik posiada prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.

15.

Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych w przypadkach przewidzianych obowiązującym prawem.

16.

Powyższe prawa realizowane są w formie dokumentowej i powinny być kierowane na adres
poczty elektronicznej: rezygnacja@infarma.pl.

17.

O ile użytkownik wyrazi na to dobrowolną zgodę lub znajdzie zastosowanie inna prawem
przewidziana przesłanka, jego dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do państw niegwarantujących odpowiedniego
poziomu ochrony danych osobowych.

18.

INFARMA podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego
bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.

19.

INFARMA wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych
osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź
ujawnieniem.

20.

W szczególności wykorzystywane jest:
1)

kodowanie transmisji danych protokołem SSL za pomocą certyfikatu Let’s Encrypt;

2)

zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem;

3)

oprogramowanie antywirusowe.

21.

Użytkownik podczas procesu rejestracji podaje login, który przypisany zostaje do jego konta
użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest nieujawniać loginu osobom nieuprawnionym i
należycie zabezpieczać go przed przypadkowym ujawnieniem, utratą lub modyfikacją.

22.

W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące w chwili zdarzenia prawo,
INFARMA nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody wyrządzone w związku z
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, lub w związku z niewykonywaniem lub
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niewłaściwym wykonywaniem przez użytkownika obowiązków ciążących na nim zgodnie z
niniejszą Polityką lub Regulaminem serwisu internetowego „System certyfikacji wydarzeń
naukowych”.
23.

W razie zmiany danych osobowych, Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym
niezwłocznie INFARMA.

24.

System certyfikacji może, jako udogodnienie dla użytkowników, zawierać linki do innych stron
internetowych osób trzecich. Zamieszczenie w Serwisie linku do strony internetowej nie
oznacza, że INFARMA w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę
prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę internetową. Korzystanie z innych stron
internetowych osób trzecich odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.
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