
 

 

 

 

 

1. Cel przetwarzania danych: 1) dane przetwarzane dla celów związanych z Państwa członkostwem w PTLO a 

wynikających ze wszystkich działań statutowych Towarzystwa; 2) przesyłania informacji (mail) dotyczący 

wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez PTLO jak i w sprawach związanych z członkostwem i 

przynależności do Oddziałów i Sekcji PTLO. 3) rozliczanie zobowiązań wynikających z naliczanych składek 

członkowskich. 

2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - dla rozliczenia składek członkowskich (ustawa o księgowości, zasady 

rozliczania, opodatkowania itp.), art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora 

rozumiany jako konieczność przetwarzania danych osób stowarzyszonych w PTLO (wywiązywanie się z 

obowiązków statutowych). 

3. Dobrowolność: Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rejestracji i 

członkostwa w PTLO. 

4. Kategorie. Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, stanowisko, dane 

kontaktowe (adres miejsca pracy, adres e-mailowy). 

5. Odbiorcy: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty  współpracujące w charakterze wykonawców w 

związku z obsługą prowadzonej działalności statutowej przez PTLO w szczególności w zakresie usług 

związanych z obsługą Platformy internetowej PTLO, usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, 

prawnych i audytowych. 

6. Okres: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu rezygnacji/wykreślenia z członkostwa, a po tym 

okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń (zaległe składki).  

7. Prawa: W granicach przepisów prawa osoba, której dane dotyczą posiada prawo: (a) dostępu do treści swoich 

danych, (b) prawo ich sprostowania, (c) uzupełnienia niekompletnych danych, (d) usunięcia (prawo do bycia 

zapomnianym),(e) ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy:  (ea) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość 

danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (eb) 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (ec) Administrator nie 

potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 

osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, (f) prawo do przenoszenia danych, 

(g) sprzeciwu wobec przetwarzania, (h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (i) kontaktu 

z Administratorem Platformy internetowej w celu uzyskania interwencji ludzkiej dotyczącej 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez system. 

8. Skarga. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. Profilowanie: wysokość składki wyliczana jest automatycznie na podstawie danych zawartych w profilu 

członkowskim, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie regulacjami PTLO. Dane do logowania mogą 

służyć również do logowania w ramach innych systemów PTLO.  

10. Transfer danych: Pani/Pana dane nie będą nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody. 

11. Ochrona: Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia stopnia 

bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której 

dane są przetwarzane.  

12. Postanowienia końcowe: W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą prywatności odpowiednie 

zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności 

postanowień niniejszej Klauzuli prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

 

 

 
 

 


