
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH* 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Polskie Towarzystwo 
Nefrologii Dziecięcej (w skrócie PTNefD) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani 
prawach.  

 

I. Wskazanie administratora  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej z siedzibą w  Warszawie, 
Przewodniczący  Marcin Tkaczyk 

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt z Przewodniczącym Zarządu 
Towarzystwa  
 
 
 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji celów statutowych. Przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu 
prawidłowego funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Wspomniana podstawa prawna jest wskazana w 
artykule 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 
III. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jest jednak w celu realizacji celów statutowych Towarzystwa. Brak podania 
danych osobowych może uniemożliwić realizację tych celów w tym rozwijania i upowszechniania wiedzy o chorobach nerek u dzieci 
i młodzieży i sposobach leczenia, nawiązywania kontaktów i organizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i 
zagranicznymi oraz realizację celu informacyjnego dotyczącego bieżącej działalności Towarzystwa.  

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym kategoriom odbiorców. mogą być udostępniane następującym 
kategoriom odbiorców: członkowie  Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieciecej 
 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów. 

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 
Towarzystwo, przysługują odpowiednie prawa wynikające  
z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  



2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne;   

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już 
niezbędne  
do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych 
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, 
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych 
dla swoich celów, ale osoba,  
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła 
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy Towarzystwo przetwarza Pana/Pani dane 
osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Wszystkie powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej Towarzystwa: ptnfd.org 

W sekcji „Ochrona Danych Osobowych” 

* Klauzula informacyjna dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej. 

 

 


