
 

 
 

 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Gospodarcze z siedzibą ul. Wiejska 

16 lok. 2, 00-490 Warszawa,  e-mail: biuro@iptg.pl  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  

• rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, prowadzenia ewidencji członków i działalności statutowej, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. U. UE. L. z 
2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

• dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z twoim członkostwem w Towarzystwie, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora twoich 
danych. 

• przesyłania informacji o charakterze informacyjnym, marketingowym i handlowym na wskazany adres 
e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 

danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym 

Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. W 

szczególności podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, administrowanie systemem 

informatycznym i dostawców narzędzi elektronicznych służących do przechowywania danych 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w Towarzystwie, a po jego upływie 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Towarzystwa. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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