
Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do udziału w konferencji 

„I Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Anemią Fanconiego”.  
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pacjentów i ich rodzin, lekarzy hematologów 

i genetyków oraz specjalistów laboratoryjnej genetyki medycznej zainteresowanych kliniką 

i diagnostyką anemii Fanconiego. Wśród wykładowców będą również goście specjalni - 
przedstawiciele Deutsche Fanconi-Anämie Hilfe.


W ramach procedury rejestracyjnej prosimy o wypełnienie wszystkich* poniższych pól 

i przesłanie zdjęcia bądź skanu wypełnionego formularza na adres:

rejestracja@gradatim-sympozja.pl do dnia 16 maja 2022 r.:

*niekompletne formularze nie będą przyjmowane. 

Imię:……………………………………………………………………………………………


Nazwisko:……………………………………………………………………………………..


Nr tel. kontaktowego:………………………………………………………………………..


Adres e-mail:………………………………………………………………………………….




Pacjent	 	 	 	 	 Lekarz


Rodzina pacjenta 	 	 	 	 Inny […………………………..……….…]


	 	 	 	 	 	 	 	              proszę uszczegółowić


	              	 	 	 

Deklaruję, że w czasie trwania konferencji będę miała/miał ważny Unijny Certyfikat COVID


TAK / NIE  

Akceptuję regulamin uczestnictwa


	 	 	 

……………………………………………………………………..


data i podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego Uczestnika


mailto:rejestracja@gradatim-sympozja.pl


1. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji na Konferencję jest Katedra 
Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w 
Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: Administrator danych).  

2. Administrator danych upoważnia GradaQm Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo 
Podgórne do kontaktu w sprawach danych osobowych. Kontakt z GradaQm w sprawie danych 
osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
rejestracja@gradaQm-sympozja.pl 

3. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania od 
Administratora niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania 
uzupełnienia danych niekompletnych. Uczestnikom przysługuje również prawo do usunięcia danych 
w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, została 
cofnięta zgoda przez Uczestnika na podstawie, której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma 
innej podstawy prawnej do ich przetwarzania; Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania 
danych osobowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, usunięcie danych 
osobowych wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w 
przepisach prawa.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku rejestracji na Konferencję jest udzielona 
przez Uczestnika dobrowolna zgoda. W przypadku dokonanego zawarcia umowy podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 pkt a). Podanie danych 
osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez 
Uczestnika danych osobowych uniemożliwi udział w Konferencji.  

5. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie 
niezbędnym do poprawnego wykonania usług – zapewnienia Uczestnikowi udziału w Konferencji.  

6. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie 
w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji, w tym w celach podatkowych oraz dochodzenia 
roszczeń z tytułu płatności za zakupione usługi. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do 
swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia.  

7. Administrator danych podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie 
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.  

8. Odbiorcą danych osobowych Uczestników będą: GradaQm Grażyna Horowitz, dostawcy innych usług 
niezbędnych dla organizacji Konferencji – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych.  

9. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych (gdy zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych), co pozostanie jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konferencji.  

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy. 


