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Program: 
 
17.03.2021 
11.00 – 11.15 Powitanie, czas na logowanie dla wszystkich uczestników. Tomasz Bieńkowski MS 
Ekspert/LNI Swissgas 
11.15 – 12.00 Automatyzacja systemów LC i GC – CTC PAL3 autosampler - Tomasz Bieńkowski MS 
Ekspert/LNI Swissgas 
12.00 – 12.45 SICRIT ion source, how to extend the possibility of LC/MS system – Jan-Christoph Wolf 
Plasmion 
12.45 – 13.15 Unique solution for mixing of gases– LNI SONIMIX products - Daniel Calabrese LNI 
Swissgas 
  
18.03.2021 
11.00 – 11.15 Powitanie, czas na logowanie dla wszystkich uczestników. Tomasz Bieńkowski MS 
Ekspert/LNI Swissgas 
11.15 – 12.00 LNI gas generators Solution - Andy Reid LNI Swissgas 
12.00 – 12.45 LNI smart furniture – Oszczędzające miejsce i zwiększające komfort pracy rozwiązania 
dla laboratorium.- Tomasz Bieńkowski MS Ekspert/LNI Swissgas 
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Klauzula informacyjna dla uczestnika seminarium: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MS Ekspert Sp. z o.o. ul. Piekarnicza 5, 80-126 
Gdańsk 
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych : tel.: + 48 58 526 12 48. fax: + 48 58 526 12 50. e-
mail: biuro@msekspert.com 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
A. zorganizowania i przeprowadzenia seminarium 
B. udostępniania Państwu materiałów z wydarzenia 
C. udostępniania Państwu materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez MS 
Ekspert Sp. z o.o. 
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia 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) – dalej RODO, odpowiednio: 
– art. 6 ust. 1 lit. b) i f) dla ust. 3. pkt. A. i B. niniejszej klauzuli 
– art. 6 ust. 1 lit. a) dla ust. 3. pkt C., D. i E. niniejszej klauzuli 
5. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do 
uczestnictwa w wydarzeniu. Udzielenie zgody w pozostałych przypadkach jest dobrowolne 
6. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
7. Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągniecia 
celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku 
płatnego uczestnictwa). Dane zebrane na podstawie zgody będą gromadzone do chwili osiągnięcia 
celu lub do czasu odwołania udzielonej zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą 
Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres: biuro@msekspert.com 
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu 
11. W przypadku dodatkowych pytań w sprawie przetwarzania danych prosimy o kontakt: 
biuro@msekspert.com 
 
 


