
INFORMACJA  

DLA CZŁONKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH 

(PTNW)  

O PRZETWARZANIU PRZEZ PTNW JEGO DANYCH OSOBOWYCH  

 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest 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, Dz. Urz. UE L 119, 

s. 1), dalej zwane RODO. Wobec powyższego POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK 

WETERYNARYJNYCH z siedzibą w Warszawie przedstawia następującą informację 

wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

 

I. Administrator danych osobowych 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Nowoursynowskiej 159C /63, 64, 65, 02-776 Warszawa, NIP: 1130210280 jest 

administratorem Pani/Pana danych osobowych.  

W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami 

pisemnie na adres ul. Nowoursynowska 159C /63, 02-776 Warszawa lub drogą elektroniczną 

na adres e – mail: ptnw@sggw.pl. 

 

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych  

 

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 

uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

 

Przetwarzany Pani/Pana dane osobowe w celu: 

1) realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w Towarzystwie, 

2) wykonywania obowiązków ustawowych spoczywających na Administratorze (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 c RODO). 

 

IV. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy 

 

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

a) imię,  

b) nazwisko,  

c) adres zamieszkania,  

d) adres e-mail,  

e) numer telefonu 

 



V. Odbiorcy danych 

 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić na żądanie organom administracji państwowej 

oraz podwykonawcy - biuru rachunkowemu, z którego korzystamy przy ich przetwarzaniu. 

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

VII. Okres przechowywania danych 

 

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, że: Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane przez okres trwania członkostwa w Towarzystwie , chyba że obowiązek ich 

przechowywania po tym okresie wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

VIII. Pani/Pana prawa: 

 

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)  prawo do poprawiania swoich danych; 

c)  prawo do usunięcia danych; 

d)  prawo do przenoszenia danych; 

e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie drogą listowną pod adres POLSKIE 

TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH z siedzibą w Warszawie, ul. 

Nowoursynowska 159C /63, 02-776 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: 

ptnw@sggw.pl.  

 

 

Warszawa, 25 maja 2018 r. 


