
Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,
w  związku  z  wejściem  w  życie  ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższą
informacją.

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, z siedzibą w Poznaniu Ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań,
wpisana  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000094434,  zwane  dalej
Administratorem.
Administrator gromadzi dane dla jednoznacznie określonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza
je zgodnie z obowiązującym systemem prawnym. 

W  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem  tych  danych  należy  kontaktować  się  z  biurem  PTPAiIO  pod  adresem    Polskie
Towarzystwo  Pielęgniarek  Anestezjologicznych  i  Intensywnej  Opieki,  z  siedzibą  w  Poznaniu  Ul.
Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, e.mail: biuro@ptpaio.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 a. przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Towarzystwa i realizacji praw jako członka Towarzystwa na
podstawie deklaracji członkowskiej, o której mowa w Roz.III,§10, 11 Statutu Towarzystwa 
b. realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.,
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 tj. z dnia 2017.02.03) oraz Statutu Towarzystwa 
c. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być również przetwarzane przez wydawnictwo Evereth
Publishing  (ul.  Wał  Miedzeszyński  414/11,  03-994  Warszawa)  –  w  zakresie  realizacji  wysyłki
pocztowej  kwartalnika  naukowego „Pielęgniarstwo anestezjologiczne  i  intensywnej  opieki”,  który
każdy członek Towarzystwa otrzymuje bezpłatnie. Link do polityki prywatności wydawnictwa: http://
evereth.pl/regulamin-strony-polityka-prywatnosci/.

3.W  zakresie  realizacji  umów  realizowanych  przez  Polskie  Towarzystwo  Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, (umowa polegająca na byciu członkiem Towarzystwa) dane
będą  przetwarzane  przez  okres,  w  którym  usługi  te  będą  świadczone  oraz  w  uzasadnionych
wypadkach,  po  zakończeniu  ich  świadczenia,  jednak  wyłącznie,  jeżeli  jest  to  dozwolone  lub
wymagane w świetle obowiązującego prawa (przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych
lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres
niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

4. Podczas wizyty na stronie internetowej PTPAiIO w celach analitycznych automatycznie zbierane są
dane  dotyczące  Państwa  wizyty,  w  szczególności  adres  IP  komputera,  na  którym  wyświetla  się
strona. 
Nie  przetwarzamy  ani  nie  przekazujemy  danych  osobowych  innym  podmiotom  w  celach
proflowania. Dane mogą być jednak zbierane przez podmioty trzecie w związku z wykorzystaniem
wtyczek  i  innych  narzędzi  pochodzących  z  serwisów  społecznościowych  (m.in.  Facebook)  oraz
narzędzi analitycznych Google.

5.  W zależności od konfguracji  przeglądarki,  na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym)
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może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Cookies służą identyfkacji przeglądarki podczas
korzystania ze  strony i  mogą być wykorzystane dla usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w
celach statystycznych i reklamowych. Pliki cookies nie służą identyfkacji użytkownika. Użytkownicy
mogą w dowolnej chwili zablokować identyfkowanie ich przeglądarki poprzez wykasowanie plików
cookie  zapisanych na ich  urządzeniach końcowych i  zabronić  ich  dalszego zapisywania.  Aby tego
dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

6.  Podstawą prawną przetwarzania  danych w celach marketngowych  jest  dobrowolna  zgoda  na
przetwarzanie  danych  (art.  6  ust.  1  lit  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE – „RODO”).

7.  Podanie  danych  w  celu  realizacji  umowy  członkostwa  w  Polskim  Towarzystwie  Pielęgniarek
Anestezjologicznych  i  Intensywnej  Opieki,  jest  niezbędne  i  wynika  z  ustawy  Prawo  o
stowarzyszeniach. W przypadku niepodania tych danych niemożliwym jest wygenerowanie deklaracji
członkowskiej i przez to stanie się członkiem Towarzystwa.
Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  do  ich  sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed jej  cofnięciem. W powyższych kwestach
prosimy o kontakt z biurem PTPAiIO, e.mail:biuro@ptpaio.pl

8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data aktualizacji: 01-07-2018
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