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Klauzula informacyjna - RODO
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
(PTMP), ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź, tel. 42 63-14-502; osobą do
kontaktu jest Pani Teresa Borowiecka.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO):
udzielonej zgody, w celu rejestracji i zostania członkiem PTMP, realizacji ustawowych
(Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.- t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) i
statutowych zadań PTMP (Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z dnia 11 kwietnia
2018 r.), oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np.
zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, przechowywanie
danych do celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz innym podmiotom w celu możliwości świadczenia usług na rzecz PTMP (np. Biuro
księgowo-finansowe, zleceniobiorcy).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres bycia członkiem PTMP a
następnie dla celów rozliczeniowych i kontrolnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania (np. jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne), a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów statystycznych a sprzeciw jest
uzasadniony szczególną sytuacją w której się Pani/Pan znalazł) oraz prawo do przenoszenia
danych i uzyskania kopii danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W sytuacji niezadowolenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości bycia członkiem PTMP.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – nie będą
podlegały profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.

