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1 Prawo uczestnictwa w Konferencji przysługuje osobom: 

1.a  uprzednio zarejestrowanym, którzy otrzymali potwierdzenie zaproszenia udziału w 
Konferencji  

1.b które zobowiązują się przestrzegania zasad epidemiologicznych w trakcie trwania Konferencji, 

1.c które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procedury kontroli epidemiologicznej oraz potencjalnego postępowania 
epidemiologicznego przez organy do tego uprawnione. Przyjmują informację, że zgodnie z 
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem ich danych osobowych jest Lean w 
medycynie Sp. z o.o. Dane osobowe uczestnika Konferencji będą przechowywane do 
momentu realizacji celu w poprzednim zdaniu. Uczestnik Konferencji potwierdza, że jest 
mu znane prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz że podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować 
niemożliwością udziału w Konferencji. 

2 Obowiązujące zasady epidemiologiczne podczas Konferencji: 

2.a pomiar temperatury przed wejściem na teren miejsca realizacji Konferencji (temperatura 
poniżej 38st.C uprawnia do udziału w Konferencji) 

2.b dezynfekcja rąk przed wejściem na teren miejsca realizacji Konferencji 

2.c udzielenie wywiadu epidemiologicznego dla osób uczestniczących w Konferencji podczas 
rejestracji 

2.d utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami współprzebywającymi na terenie miejsca 
realizacji Konferencji 

2.e przestrzeganie dopuszczalnej ilości osób w miejscach oczekiwania (recepcje, poczekalnie), 

2.f bezwzględny obowiązek noszenia maski zakrywającej nos i usta w trakcie udziału w Konferencji 
dla osób nieposiadających certyfikatu zaszczepiania przeciw COVID-19 lub wyniku testu 
przeciw COVID-19 

2.g umożliwienie realizowania czynności dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych ogólnie 
dostępnej przestrzeni. 
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