
UCHWAŁA NR 1/2018 
ZARZĄDU NAUKOWEGO TOWARZYSTWA TOMISTYCZNEGO 

  
z dnia 11 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia polityki ochrony danych osobowych 

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) nazywanego RODO lub GDPR, Zarząd Naukowego Towarzystwa 
Tomistycznego zauważa, że Towarzystwo gromadzi jedynie dane osobowe swoich członków, przy 
czym nie są to dane najbardziej wrażliwe. Dane te przechowywane i przetwarzane są w formie 
dokumentacji papierowej oraz plików cyfrowych. Wynika z tego konieczność chronienia tej 
dokumentacji we właściwy sposób, tj. zabezpieczenia dokumentacji papierowej w siedzibie 
Towarzystwa, zabezpieczenia plików cyfrowych, tak elektroniczne (zabezpieczenie hasłem, 
szyfrowanie), jak i fizyczne (zamknięcie). To samo dotyczy komputera użytkowanego przez 
Towarzystwo. 

Z związku z powyższym Zarząd Naukowego Towarzystwa Tomistycznego uchwala, co następuje: 

§ 1. Administratorem danych osobowych jest Naukowe Towarzystwo Tomistyczne i w jego imieniu 
członkowie Zarządu. 

§2. 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.  

§3. Dane osobowe gromadzone są w postaci papierowej jako deklaracje członkowskie składane  
w momencie wstępowania do NTT. Podstawą prawną do przyjmowania deklaracji jest Statut NTT (art. 
11). 

§4. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu 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., 
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, 
7) zaprzestanie przetwarzania danych zawartych w deklaracji członkowskiej następuje po ustaniu 

członkostwa oraz wygaśnięciu wszelkich wzajemnych roszczeń i obowiązków. Deklaracje 
członkowskie w takim wypadku zostają zarchiwizowane (są przechowywane, nie 
przetwarzane).  

§5. Deklaracje członkowskie oraz inne rejestry zawierające dane osobowe członków są 
przechowywane w siedzibie Towarzystwa. Materiały te są zawsze przechowywane w zamkniętym 
pomieszczeniu z ograniczonym dostępem osób trzecich. Komputery i nośniki danych są chronione 
(elektronicznie i fizycznie). 

§6. Osobami upoważnionymi do wglądu i przetwarzania danych osobowych są wszyscy członkowie 
Zarządu Towarzystwa bez specjalnego pisemnego umocowania oraz inne osoby, podmioty 
zewnętrzne, wskazane pisemną decyzją Zarządu. Decyzja ta zawiera imię i nazwisko osoby 
upoważnionej, zakres i czas trwania upoważnienia.  

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 


