1. Kim jesteśmy?
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) jest Pozarządową Organizacją
założoną w 1951 roku. Jest najstarszą oraz największą na świecie niezależną organizacją
reprezentującą międzynarodowe stowarzyszenia studentów medycyny i zrzesza ponad 1 300 000
młodych medyków na całym świecie.
IFMSA ma wizję świata, w którym wszyscy studenci medycyny jednoczą się w temacie
Globalnego Zdrowia oraz są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i wartości, które pozwolą im
odgrywać rolę lidera w zakresie ochrony zdrowia, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Może być to
osiągnięte dzięki wiodącym inicjatywom, które mają pozytywny wpływ na społeczności, w
których funkcjonujemy oraz dzięki budowaniu potencjału poprzez szkolenia, projekty i
możliwości wymian, z jednoczesnym uwzględnieniem różnorodności kulturowej, dla
kształtowania zrównoważonej i zdrowej przyszłości.

2. Cel
Niniejszy dokument Polityki prywatności ma na celu wyjaśnienie kiedy, dlaczego i w jaki
sposób zbieramy dane osobowe o naszych członkach w tej witrynie oraz na naszych listach
mailingowych. To wyjaśnienie obejmuje sposób, w jaki używamy, przechowujemy oraz
warunki, w jakich możemy je ujawniać dla innych i sposób, w jaki je chronimy.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), IFMSA kwalifikuje się
jako “administrator danych”. Oznacza to, że jesteśmy w pełni lub częściowo odpowiedzialni za
określenie celu oraz środków przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem
jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika o informacjach zawartych w tym
dokumencie Polityki prywatności.

3. Nasze zobowiązanie
Zgodnie z kluczowymi zasadami RODO, jesteśmy zobowiązani do poniższych, względem
naszego przetwarzania Twoich danych osobowych:
1. Zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste gromadzenie danych: dokładamy wszelkich
starań, aby Twoje dane były gromadzone i przechowywane w taki sposób.
2. Określenie i ograniczenie celu: dokładamy wszelkich starań, aby dane, które
gromadzimy, służyły celowi, który został Tobie wyraźnie zakomunikowany.
3. Minimalizacja danych: zgodnie z poprzednim punktem, jesteśmy także zobowiązani do
ograniczenia naszych zbiorów do danych, które są niezbędnie potrzebne do naszego celu.
4. Prawda i dokładność: dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były
przechowywane tak dokładnie i z zachowaniem najnowszych metod, jak to tylko
możliwe.
5. Ograniczenie przechowywania: nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej,
niż będzie to niezbędne do konkretnego celu.

6. Integralność i poufność:zobowiązujemy się do zapewnienia lub uchwalenia środków,
które zapewnią, że Twoim danym nadany będzie odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Niezależnie czy to w związku z tą Polityką, czy też poza nią, w duchu osiągania coraz wyższego
poziomu przejrzystości, będziemy dokładać wszelkich wysiłków, aby zapewnić Tobie pełne
zrozumienie celów naszego gromadzenia danych, jak je przetwarzamy oraz, zgodnie z
życzeniem, jak możesz je poprawić lub usunąć.

4. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe
Stowarzyszenie gromadzi dane osobowe na kilka sposobów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E-maile oraz pisemna korespondencja;
Kwestionariusze zgłoszeniowe/ deklaracje członkowskie;
Baza danych Programów wyjazdowych;
Bezpośredni kontakt w naszej siedzibie, na wydarzeniach i inne;
Social media;
Ankiety i formularze badawcze.

W niemal wszystkich przypadkach, będzie dla Ciebie widoczne i jasne, kiedy gromadzimy dane.

5. Jakie dane osobowe zbieramy
Zbieramy informacje o Tobie, kiedy angażujesz się w jedną z kilku działalności wymienionej na
liście poniżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praktyki Wakacyjne i Wymiany Naukowe IFMSA;
IFMSA (Pre) General Assembly i (Pre) Regional Meeting Training Events;
Dołączenie do Programów Stałych IFMSA-Poland;
Grupy Robocze i/lub Wolontariat w ramach IFMSA-Poland;
Możliwość reprezentacji zewnętrznej;
Ankiety i/lub działalność badawcza za pośrednictwem sieci IFMSA-Poland.

W takich przypadkach możemy zebrać informacje szczegółowo opisane poniżej:
1. Imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia i kraj pochodzenia;
2. Dane kontaktowe: adres e-mail, dane paszportowe, numery telefonów, adresy pocztowe
lub inne adresy fizyczne;
3. Dane fizyczne: płeć, wymagania zdrowotne (w celu zapewnienia odpowiednich usług);
4. Curriculum Vitae, w tym aktualne zatrudnienie, wcześniejsze zatrudnienie, wykształcenie
i doświadczenie w określonej dziedzinie związanej z celem gromadzenia danych;
5. Dodatkowe informacje, które mogą być konieczne na podstawie indywidualnych
przypadków.
Każda dodatkowa potrzeba informacji w każdym konkretnym przypadku zostanie wyraźnie
przekazana, w tym powody jej gromadzenia i czas jej przechowywania. Odnośnie informacji
zebranych w celu wymiany studenckiej, zapoznaj się z Polityką prywatności IFMSA Exchange.

6. W jaki sposób wykorzystywane są twoje informacje
Jak już wspomnieliśmy, dane osobowe, które aktywnie gromadzimy, są prawie zawsze związane
z jedną z sześciu czynności wymienionych w sekcji piątej "Jakie dane osobowe zbieramy". W tej
chwili IFMSA nie angażuje się w ukierunkowane reklamy, a tym samym nie udostępniamy
żadnych danych stronom zewnętrznym w celach marketingowych lub reklamowych. Osobiste,
identyfikowalne dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być używane do następujących celów:
1. Kwalifikacja uczestników do działania w ramach IFMSA-Poland;
2. Dostarczenie powiązanych danych do jednej / wielu organizacji członkowskich IFMSA
w celu wymiany zawodowej lub badawczej;
3. Wybór uczestników do reprezentowania IFMSA-Poland w wydarzeniach;
4. Świadczenie usług lub informacji o naszych działaniach;
5. Ocena wpływu działań IFMSA-Poland;
6. Przekazywanie informacji o możliwościach i zaproszeń do nadsyłania uwag w celu
poprawy naszych usług;
7. Archiwizowane przez określony czas w celu zapewnienia odpowiedzialności prawnej
podmiotów powiązanych na podstawie konkretnych, wcześniej uzgodnionych warunków,
które są polubowne zarówno dla IFMSA-Poland, jak i podmiotów powiązanych.
Będziemy regularnie sprawdzać konieczność tych danych osobowych dla naszych działań i
przestrzegać okresu przechowywania, który został określony podczas żądania tych danych lub do
czasu, gdy dane nie będą już potrzebne dla pierwotnie określonego celu, w zależności od tego, co
nastąpi wcześniej. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach określone elementy
informacyjne są niezbędne do powiązanego działania, a IFMSA-Poland może nie być w stanie
wybrać, dostarczyć ani przekazać wniosku bez rozpatrzenia. Pragniemy również podkreślić, że
obecnie nie angażujemy się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, w
oparciu o dane osobowe, które uzyskujemy od Ciebie.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych istnieje 6 sytuacji, w których
mogą być przetwarzane dane osobowe, jak jest to zaznaczone w art. 6 prawa UE.
Przynajmniej jeden z poniższych zapisów musi być stosowany w każdej sytuacji przetwarzania
danych osobowych.
1. Zgoda: Osoba prywatna udzieliła organizacji świadomej i konkretnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
2. Umowa: Przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb umowy zawartej z osobą
fizyczną lub w przypadku kiedy taka osoba prosi o podjęcie konkretnych działań przed
zawarciem umowy
3. Sytuacje określone prawem: Dane mogą być przetwarzane przez organizację, gdy
obliguje ją do tego obowiązujące prawo.
4. Interesy życiowe: Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ochrony życia danej
osoby

5. Sprawa publiczna: Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia
sprawy w interesie publicznym lub w interesie organizacji, przy czym interes ten ma silne
umocowanie w prawie.
6. Uzasadniony interes: Przetwarzanie danych wynika z uzasadnionych interesów
realizowanych przez stronę trzecią, chyba że istnieją istotne i nadrzędne wobec takich
interesów powody do ochrony danych osobowych osoby fizycznej.
IFMSA-Poland za każdym razem dołoży wszelkich starań, by podstawy prawne było
przestrzegane, i żeby spełniony był przynajmniej jeden z powyższych warunków. Wszystkie
działania IFMSA-Poland związane z przetwarzaniem danych osobowych będą nadzorowane
przez Komisję Rewizyjną, w celu zapewnienia zgodności z powyższymi regulacjami.

8. Okoliczności, w których Twoje dane będą przetwarzane
przez podmioty trzecie
IFMSA-Poland nie będzie sprzedawać, wypożyczać ani jakikolwiek inny sposób udostępniać
Twoich danych osobowych dla celów marketingowych i związanych z reklamami kierowanymi.
Chcemy także zapewnić Cię, że każde działanie związane z aktywnym procesem przetwarzania
danych osobowych będzie miało miejsce jedynie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody.
Przedtem zostaniesz w sposób zrozumiały poinformowany o celu przetwarzania tych danych
przed, w trakcie i po całym procesie ich zbierania. Poniżej znajdują się informacje, komu i w
jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
1. Organizatorzy naszych ogólnopolskich wydarzeń: do pewnego stopnia potrzebujemy
udostępnić Twoje dane organizatorom Zgromadzenia Delegatów oraz warsztatów
Programów Stałych, by mieć pewność, że organizatorzy będą mieli możliwość
zapewnienia uczestnikom tych wydarzeń usług na odpowiednim poziomie.
2. Agencje, Instytucje, Instytuty badań Naukowych: dopuszczamy możliwość przekazania
podmiotom trzecim dostępu do naszej sieci w celu zebrania
danych
lub
badań
naukowych. W każdym wypadku upewnimy się, że proces przetwarzania danych przez te
organizacje jest spójny z naszą Polityką prywatności, oraz że w możliwie najmniejszym
stopniu będą to dane umożliwiają identyfikację
3. Oprogramowanie oraz dostawcy technologii: osoby (podmioty) trzecie, które
umożliwiają nam w efektywny sposób przeprowadzanie procesów cyfrowych
oraz
świadczenie naszym członkom usług na wysokim poziomie.
4. Kraje członkowskie IFMSA, Międzynarodowy Zespół do spraw Praktyk wakacyjnych i
Wymiany naukowej, Zarząd Główny,
Koordynatorzy Programów Stałych: we
wszystkich sytuacjach, w których dane są niezbędne w celach aplikacyjnych i
rekrutacyjnych.
5. Organy Państwowe: możemy być zobowiązani prawem do przekazania pewnych danych
w celu ochrony praw, własności, bezpieczeństwa naszych członków i
współpracowników.
Ta lista nie wyczerpuje wszystkich okoliczności przetwarzania danych. Należy zwrócić uwagę,
że w każdej sytuacji, w której będziemy przetwarzać dane, bierzemy pełną odpowiedzialność za
to, by były używane w sposób racjonalny i bezpieczny przez podmioty trzecie. W każdej

sytuacji, będziemy przetwarzać tylko te dane, które są absolutnie i w sposób ewidentny
niezbędne do dostarczenia usługi lub procesu, do którego zrealizowania dane te zostały
udostępnione. W szczególności z tymi podmiotami, które nie są w sposób bezpośredni związane
ze Stowarzyszeniem - będziemy zawierać umowy zapewniające bezpieczne przetwarzanie tych
informacji oraz jasno określające granice przetwarzania danych. W tych przypadkach, w których
takie umowy nie będą mieć zastosowania, dołożymy wszelkich starań by upewnić się, że Twoja
prywatność jest właściwie chroniona.

9. Jak długo przechowywane są dane osobowe
Dane osobowe są przechowywane jedynie tak długo jak jest to potrzebne do zrealizowania celu,
w którym są one zbierane. Cel ten zostanie szczegółowo opisany podczas zbierania danych.
Ogólnie rzecz ujmując, dane będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa
lub jak może to być konieczne do prowadzenia rejestrów i na potrzeby ewentualnych roszczeń
prawnych.

10. Gdzie są przechowywane dane osobowe
Większość zebranych danych przechowujemy na serwerze strony internetowej, zarządzanym
przez firmę zewnętrzną z siedzibą w Warszawie. We wszystkich przypadkach staramy się
zapewnić, iż organizacje, z którymi współpracujemy posługują się odpowiednimi
zabezpieczeniami danych oraz klauzulami poufności dotyczącymi gromadzenia danych
osobowych, zgodnymi z regulacjami RODO.

11. Środki bezpieczeństwa stosowne do utraty, nadużycia lub
zmiany danych osobowych
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zobowiązuje się do
przestrzegania stosownych wytycznych dotyczących zarządzania danymi osobowymi w obrębie
Stowarzyszenia celem zachowania kontroli, ograniczenia, a w szczególnych przypadkach –
usunięcia dostępu do danych ich administratorom. Wszelkie dane będą udostępniane tylko na
prośbę z wyszczególnieniem celu wykorzystania danych w zgodzie z informacjami
przedstawionymi podczas uzyskiwania danych.
Dodatkowo, aby zredukować niekontrolowany przepływ danych i zwiększyć zdolność do
pozyskiwania dostępu do danych osobowych, w posiadaniu których się znajdujemy, regularnie
przypominamy i zobowiązujemy koordynatorów do pracy w środowisku opartym na tzw.
„chmurach” kompatybilnych z domeną ifmsa.org. Nieustająco będziemy upewniać się, że
składowanie danych osobowych pozwalających na identyfikację będzie dokonywane z należytą
starannością.

12. Nasza strona Internetowa
Na stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych, współpracujących z nami
organizacji lub wspierających nas instytucji. Chcemy zaznaczyć, że nie bierzemy żadnej
odpowiedzialności za treść lub politykę bezpieczeństwa wspomnianych stron i zachęcamy do
zapoznania się z nimi przed dokonywaniem wszelkich czynności w ich obrębie.

13. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) gwarantuje określone prawa
obywatelom państw członkowskich UE i EOG, których dane są przetwarzane przez organizacje
(prawa osób, których dane dotyczą). Poniżej znajdziesz krótkie zestawienie swoich praw
związanych z przetwarzaniem danych przez IFMSA-Poland:
1. Dostęp: masz prawo wystąpić o dostęp do swoich informacji osobistych
przechowywanych przez nas. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie dane przechowujemy i
otrzymać ich kopię, skontaktuj się z nami używając maila podanego poniżej.
2. Korekta: masz prawo wystąpić o sprostowanie niekompletnych, niedokładnych lub
nieprawdziwych informacji związanych z Twoją osobą i przechowywanych przez nas.
3. Usunięcie: masz prawo wystąpić o usunięcie niektórych lub wszystkich danych
osobowych dotyczących Twojej osoby i przechowywanych przez nas. Takie usunięcie
musi nastąpić bez zbędnej zwłoki jeśli:
a) Uważasz, że Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były
przechowywane lub przetwarzane;
b) Wycofujesz swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych;
c) Sprzeciwiasz się wykorzystaniu Twoich danych (patrz punkt d);
d) Uważasz, że wykorzystanie Twoich danych jest sprzeczne z prawem.
4. Sprzeciw: w każdym momencie masz prawo sprzeciwić się naszemu wykorzystaniu
Twoich danych do celów związanych z marketingiem, prowadzeniem newslettera czy
listy mailingowej. Jeśli nie zaistnieją nadrzędne i uzasadnione powody odrzucenia
takiego sprzeciwu, natychmiast usuniemy Twoje dane.
5. Ograniczenie wykorzystania Twoich danych: takie ograniczenie może nastąpić w
przypadku, w którym nie chcesz usunięcia swoich danych z naszej bazy, ale nie udzielasz
już zgody na wykorzystanie tych danych dla celów wyszczególnionych w procesie
gromadzenia lub wymienionych w tej Polityce prywatności.
6. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych: rozporządzenie określa, że wycofanie
zgody powinno być tak proste, jak jej udzielenie. W związku z tym, masz prawo wycofać
swoją zgodę na przetwarzanie danych przez nas zgromadzonych, a my natychmiast
wstrzymamy wykorzystanie takich informacji dla celu/celów zaakceptowanych przez
Ciebie w oryginalnej zgodzie.
Pamiętaj, że instrukcje zakończenia subskrypcji informacji z IFMSA-Poland możesz znaleźć na
końcu każdego maila pochodzącego z listy mailingowej. Aby zrezygnować z subskrypcji

którejkolwiek z naszych list mailingowych, możesz również skontaktować się z nami
bezpośrednio.

14. Informacje Kontaktowe
Jeśli znajdziesz naruszenie, które Twoim zdaniem powinno być wyeliminowane lub jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności, wyślij nam wiadomość na kr@ifmsa.pl.

