
Information clause for participants of the conference "ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPHTHALMOLOGY 
2023" organized by The Foundation for the Development of Ophthalmology  “OPHTHALMOLOGY 21” 

In accordance with current legislation on the protection of personal data, in particular the Regulation 

of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC 

of 27 April 2016. - RODO 

(Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016), in order to ensure adequate protection of personal data, 

the data subject must first of all be provided with the information on the processing of his/her personal 

data set out in Article 13(1) and (2) RODO. 

 

 
Accordingly, we inform you that: 

1. The controller of your personal data is the The Foundation for the Development 

of Ophthalmology “OPHTHALMOLOGY 21” with its registered office in Poznań (Poland), 

at Adam Mickiewicz Street 24 loc. 3B. 

2. Contact with the Inspector of Data Protection - biuro@okulistyka21.pl. 

3. Your personal data will be processed on the basis of: Article 6.1.a RODO (the data subject has 

given his consent to the processing of his data for one or more specified purposes), 

as a separate consent to the processing of personal data related to the organization of the 

scientific conference "Artificial Intelligence in Ophthalmology 2023", to be included in the 

database to send information about future editions of the conference and to inform 

me electronically about services and events of the The Foundation for the Development of 

Ophthalmology “OPHTHALMOLOGY 21”. The conference will process the following data: First 

Name, Last Name, Profession, E-mail address and Country. 

4. Your personal data will be processed on the basis of the legitimate interest of the Foundation, 

which is the implementation of the statutory activities of the Institute, including in particular 

the dissemination of knowledge in the field of activity of the Foundation by organizing 

conferences, webinars, others (Article 6(1)(f) RODO). 

5. Your personal data will be stored until you withdraw your consent to data processing. 

6. You have the right to request from the Administrator: 

• access to your personal data - i.e. the right to have the Administrator confirm whether 

personal data concerning you are being processed, to obtain access to information 

on the purposes of processing, categories of personal data, information on recipients, 

information on your rights, 

• the right to rectification of data, if the data processed by the Administrator 

is inaccurate or incomplete, 

• erasure ('being forgotten') or restriction of processing, 

• the right to lodge a complaint to the Polish supervisory authority or to the supervisory 

authority of another EU Member State, 

• the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness 

of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal (with regard 

to the processing of personal data on the basis of consent - Article 6(1)(a) of the RODO) 

7. Providing personal data is voluntary, however, refusal to provide them makes it impossible 

to register one's participation in the conference. 
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8. The recipients of your personal data will be only entities entitled to obtain personal data on the 

basis of legal regulations and external entities cooperating with the Administrator under 

appropriate agreements on entrusting the processing of personal data and with adequate 

technical and organizational measures ensuring data protection. 

9. Your data will not be transferred to a third country or an international organization. 

10. The controller shall make every effort to ensure that all physical, technical and organizational 

measures are taken to protect personal data against accidental or intentional destruction, 

accidental loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access in accordance with all 

applicable laws. 

11. When processing personal data, the Administrator does not use systems and does not apply 

methods for automated decision-making, including profiling. 

12. In connection with your personal data and their processing by the Administrator, you have the 

right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection. 

13. In connection with the provision of personal data by you and their processing by the 

Administrator, you have the right to object on grounds relating to your particular situation to 

the processing of your data for the purposes arising from legitimate interests. 

14. At any time you have the right to withdraw your consent to the processing of your personal 

data in the scope in which they were granted. Withdrawal of consent will not affect the 

processing, which was performed on the basis of your consent before its withdrawal. 

Withdrawal of consent can be made by sending a message to: biuro@okulistyka21.pl. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORACYCH UDZIAŁ W KONFERENCJI „SZTUCZNA INTELIGENCJA 
W OKULISTYCE 2022” ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ WSPIERANIA ROZWOJU OKULISTYKI 
„OKULISTYKA 21” 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, 
której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych 
osobowych określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. 

 

W związku z powyższym informujemy Państwa, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki 
„Okulistyka 21” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@okulistyka21.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów), jako odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
związanych z organizacją konferencji naukowej „Sztuczna inteligencja w okulistyce 2022”, 
na umieszczenie w bazie w celu przesyłania informacji o kolejnych edycjach konferencji oraz 
informowanie mnie drogą elektroniczną o usługach i wydarzeniach Fundacji Wspierania 
Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”. W ramach konferencji będą przetwarzane następujące 
dane: Imię, Nazwisko, Status zawodowy, adres poczty e-mail. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Fundacji, którym jest realizacja działań statutowych Instytutu w tym w szczególności 
upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Fundacji poprzez organizowanie konferencji, 
webinarów, innych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie 
danych. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
• dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia przez Administratora, 
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach 
przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie 
o przysługujących uprawnieniach, 
• prawo   do   sprostowania   danych,   jeżeli   dane   przetwarzane   przez    Administratora 
są nieprawidłowe lub niekompletne, 
• usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 
• prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 
państwa członkowskiego UE, 
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO) 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje 
niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji, 

8. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne współpracujące 
z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
oraz    przy    zapewnieniu    przez    ww.    podmioty    adekwatnych    środków    technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 
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9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej, 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, 

11. Administrator   w   ramach   przetwarzania   danych   osobowych   nie   korzysta   z   systemów 
i nie stosuje metod służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

12. W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych i ich przetwarzaniem przez 
Administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

13. W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych i ich przetwarzaniem przez 
Administratora, ma Pani/Pan   prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   z   przyczyn związanych 
ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych w celu wynikającym z prawnie 
uzasadnionych interesów. 

14. W każdej chwili Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w zakresie w jakim zostały udzielone. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. 
Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres: biuro@okulistyka21.pl. 
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