KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów 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 jako: „RODO”) poniżej przedstawiamy
wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania
przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych:
1.

Administrator danych osobowych – administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOANALITYCZNE z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Lwowska nr
5, 00-660 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107757,
NIP: 1132209559, REGON: 016233915 (zwane dalej „Administratorem”).

2.

Dane osobowe – Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci:
imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego. Podanie
przez Panią/Pana ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w
wydarzeniu on-line organizowanym przez Administratora. Ponadto administrator może
przetwarzać Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania informacji o działalności Administratora
i przyszłych wydarzeniach on-line organizowanych przez Administratora.

3.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
1)
dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, przetwarzane będą przez
Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług przez
Administratora, której przedmiotem jest zapewnienie Pani/Panu uczestnictwa w
wydarzeniu on-line organizowanym przez Administratora, a także w celu wystawienia
zaświadczenia o Pana/Pani udziale w takim wydarzeniu on-line, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
2)
dane osobowe kontaktowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, tj. numer telefonu i adres
e-mail, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu marketingowym,
w tym w celu otrzymywania od Administratora informacji o bieżącej działalności
i informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), tj. na podstawie art. 6
ust. 1. lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
3)
dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, przetwarzane będą przez
Administratora w celu prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - w zw. z art. 74 Ustawy o
rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków.

4.

Czas przetwarzania danych osobowych:
1)
dane osobowe, przetwarzane w celu o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej,
przechowywane będą do czasu zakończenia wydarzenia on-line, w związku z którym
zostały one przekazane Administratorowi lub do czasu wydania zaświadczenia o
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2)

3)

Pana/Pani udziale w takim wydarzeniu, lecz nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia, w
którym wydarzenie on-line miało miejsce;
dane osobowe kontaktowe, przetwarzane w celu o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej,
przechowywane będą do czasu złożenia oświadczenia o zaprzestaniu przetwarzania
danych osobowych kontaktowych lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną;
dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej,
przechowywane będą przez pięć lat liczonych od początku roku następującego po roku
obrotowym, w którym odbyło się wydarzenie on-line.

5.

Bezpieczeństwo danych osobowych – dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

6.

Przekazywanie danych osobowych – dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

7.

Ujawnianie danych osobowych – dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom
i współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie
Administratora.

8.

Miejsce przechowywania danych osobowych – dane osobowe przechowywane będą
w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: ul. Lwowska nr 5, 00-660 Warszawa.

9.

Prawa osób, których dane dotyczą – w przypadku udostępnienia na rzecz Administratora
danych osobowych, ma Pani/Pan uprawnienia do:
1)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji
drogą elektroniczną w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2)
wglądu do swoich danych osobowych,
3)
żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne,
niekompletne lub nieprawdziwe,
4)
żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
5)
żądania usunięcia danych osobowych,
6)
żądania wydania kopii danych osobowych,
7)
żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych,
o ile będzie to technicznie możliwe;
8)
wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10.

Sposób realizacji uprawnień – przysługujące Pani/Panu uprawnienia, o których mowa w ust. 9
pkt 1-7 powyżej, można zrealizować poprzez złożenie stosownego wniosku:
1)
drogą pocztową na adres: ul. Lwowska nr 5, 00-660 Warszawa;
2)
za pomocą poczty elektronicznej na adres: ptpa@psychoanaliza.org.pl.

Strona | 2

