
Szanowni Państwo, 
 
Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas niezmiernie ważne.  
Z uwagi na fakt iż dnia 25.05.2018 zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych 
osobowych – (zwane RODO), czyli Rozporządzenie 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), dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla 
potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega polityka 
prywatności oraz regulamin firmy Smart Medical Pharmaceutical Consultations Artur Lamparski. 
 
Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
 
ROZPORZĄDZENIE 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) 
 
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE 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)) przedstawiam poniższe informacje 
: 
 
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Smart Medical Pharmaceutical 
Consultations Artur Lamparski, zwana dalej „SMPC”z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 
3a lok. 20,  NIP: 529-180-23-03, Regon: 146956969. Z Administratorem można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając korespondencję na adres: 02-798 Warszawa, ul. 
Pod Lipą 4 lok. U6 lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@smpc.com.pl. 
 
SMPC prowadzi działalność w następujących zakresach: 

1. Konferencje, warsztaty, debaty. 
 
W jakich celach SMPC Medical przetwarza dane osobowe? 
SMPC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji wydarzenia/kongresu/warsztatu,  
oraz przesyłania wiadomości marketingowych   
 
Na jakiej podstawie prawnej  SMPC przetwarza Pani/Pana dane osobowe? 
SMPC przetwarza dane osobowe na podstawie „zgody na przetwarzanie danych osobowych” w 
formie papierowej/elektronicznej, wyrażonej przez Panią/Pana podczas wydarzeń organizowanych 
przez SMPC. 
 
Jakie kategorie danych osobowych zostały pozyskane przez SMPC? 
Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, Prawo 
Wykonywania Zawodu (PWZ)/numer dokumentu, specjalizacja, telefon kontaktowy, adres e-mail. 
 
Jakie jest źródło pochodzenia danych osobowych? 
SMPC pozyskał Pani/Pana dane osobowe podczas rejestracji na konferencje, warsztaty, debaty. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane 
osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:  
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1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę; 
2. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne; 
3. w razie zakończenia działalności SMPC  i niekontynuowanie jej przez podmioty 

współpracujące. 
 
Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu 
wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do 
celów marketingowych. 
 
 
Komu SMPC będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe? 
SMPC może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym działalność firmy.  

 
Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować. 
Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych jest 
możliwy:  drogą elektroniczną na adres iodo@smpc.com.pl  lub bezpośrednio w siedzibie firmy 
SMPC. 
 
Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 
Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (od 25 maja 
2018 r. nazwa organu nadzorczego może ulec zmianie). 


