Komorów, dnia 11 czerwca 2018 r.

Informacja Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w sprawie
ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 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), nazywane
RODO lub GDPR.
Z uwagi na powyższe, Zarząd Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w celu zrealizowania
obowiązków informacyjnych pragnie przedstawić, co następuje:
[Dane Administratora] Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem
decydującym o tym, jak będą wykorzystywane te dane osobowe, jest Naukowe Towarzystwo
Tomistyczne z siedzibą w Komorowie (05-806), przy ul. Klonowej 2/2, zwane dalej „NTT”,
reprezentowane przez Zarząd,
[Dane kontaktowe] Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu
przetwarzania Państwa danych osobowych w NTT, prosimy o skontaktowanie się z
Zarządem.
[Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] NTT może przetwarzać
Państwa dane, ponieważ są one niezbędne w związku z realizacją celów statutowych NTT
oraz w ramach bieżącej działalności administracyjnej, w następujący sposób:
1) sporządzanie listy członków na stronie internetowej Towarzystwa z podaniem imienia,
nazwiska, stopnia/tytułu naukowego,
2) sporządzanie listy członków w postaci papierowej lub zapisu informatycznego dla doraźnych
potrzeb takich, jak np.: sporządzanie listy osób, które opłaciły składki członkowskie, wniosły
inne opłaty, uczestniczyły w spotkaniu, otrzymały przesyłkę i itp.,
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3) udostępnianie danych adresowych innym członkom Towarzystwa oraz pozostałym osobom w
uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu nawiązania kontaktu lub współpracy (w tym
celu udostępnia się adres poczty elektronicznej),
4) podawanie imion i nazwisk członków w opracowaniach wewnętrznych NTT, takich jak:
raporty, sprawozdania, protokoły oraz w publikacjach wydawanych drukiem, takich jak:
książki, artykuły,
5) zmiana danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
6) inne wynikające z bieżącej działalności Towarzystwa.

[Zakres przetwarzanych danych osobowych]
Towarzystwo gromadzi podstawowe dane osobowe swoich członków, które zawarte
są w deklaracji członkowskiej. Są to: imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, data urodzenia,
adres, e-mail, telefon. Dane osobowe gromadzone są w postaci papierowej jako deklaracje
członkowskie składane w momencie wstępowania do NTT. Podstawą prawną do
przyjmowania deklaracji jest Statut NTT.

[Odbiorcy danych osobowych] Odbiorcami wszystkich Państwa danych osobowych, które
znajdują się w deklaracji członkowskiej mogą być wyłącznie: Zarząd Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego, osoby upoważnione przez Zarząd Naukowego Towarzystwa
Tomistycznego – członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki; zaś w zakresie adresu e-mail wszyscy członkowie NTT, tak
aby umożliwić swobodną komunikację między członkami.
Nadto podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp. (w
zakresie niezbędnym); oraz inne osoby i podmioty zewnętrzne (w zakresie adresu e-mail),
których wniosek zostanie pozytywnie oceniony przez Zarząd NTT. Wówczas zostanie
określony zakres udostępnionych danych, oraz czas trwania upoważnienia.

[Okres przetwarzania danych osobowych] Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych
zawartych w deklaracji członkowskiej następuje po ustaniu członkostwa i wygaśnięciu
wszelkich wzajemnych roszczeń i obowiązków. Deklaracje członkowskie w takim wypadku
zostają zarchiwizowane (są przechowywane, nie przetwarzane).
Zgodę w zakresie przetwarzania danych osobowych mogą Państwo cofnąć w każdym
momencie, pisząc na adres Zarządu NTT: ul. Klonowa 2/2, 05-806 Komorów. Nie będzie
jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Ponadto, w celu rozliczenia wszelkich wzajemnych obowiązków i roszczeń będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili wygaśnięcia tych obowiązków i roszczeń oraz
przez okres, w którym Towarzystwo zobowiązane jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia ich
kontroli przez organy publiczne.

[Zakres uprawnień] Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

[Wymóg podania danych osobowych] Podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Państwa dane osobowe nie będą
przetwarzane. Jednakże odmowa bądź cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
spowoduje, że nie będą mogli Państwo być wpisani na listę członków NTT, bądź też będą
musieli być z niej wykreśleni.

[Profilowanie] Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

[Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Zarząd
Naukowego Towarzystwa Tomistycznego
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