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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  

OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

 

Zgodnie z art. 13 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dn. 
4 maja 2016 r.) - RODO, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej (PTNEI) 
informuje, że:  

 
1. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Naukowe 
Edukacji Internetowej, ul. Nowowiejska 15/19 lok. 51, 00-665 Warszawa, działające w formie 
prawnej stowarzyszenia non-profit (KRS: 0000278497, REGON: 141007270, NIP: 7010109506). 
  
2. Źródło danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane na podstawie złożonej deklaracji 
członkowskiej.  
 
3. Rodzaj przechowywanych danych: 
Do przechowywanych danych osobowych zalicza się imię i nazwisko, e-mail, telefon 
i miejsce zatrudnienia. 
 
4. Cel przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością 
Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI) opisaną w pkt. 2 § 3 
Statutu PTNEI, a w szczególności w związku z działaniami i wydarzeniami 
organizowanymi lub współorganizowanymi przez PTNEI, w dokumentacji 
z prowadzonej działalności oraz w celach sprawozdawczych. 
 
5. Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania członkostwa w PTNEI 
lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę może Pani/Pan wycofać drogą 
mailową pisząc na adres: ptnei@okno.pw.edu.pl  
 
6. Udostępnianie danych: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
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7. Zabezpieczenie danych: 
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem prawa. 
 
8. Uprawnienia: 
Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 

  
9. Informacje końcowe: 

a) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonalania 
formy i treści niniejszej klauzuli informacyjnej. 

 
Uwagi, pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem udostępnionych nam przez 
Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: ptnei@okno.pw.edu.pl  
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