Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jako
Administrator danych osobowych podaje informacje o przetwarzaniu danych (spełnienie obowiązku
informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą).

CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO
(W TYM OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE WE WŁADZACH TOWARZYSTWA)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa (dalej: PTS). W razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę
skontaktować się z dr Izabelą Fornalik (adres e-mail: izabela.fornalik@gmail.com).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków członków PTS, a to
na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest
prowadzenie działalności PTS zgodnie z jego statutem.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być specjaliści współpracujący z PTS w ramach
działalności statutowej oraz podmioty wykonujące usługi i dostarczające towary na rzecz PTS, na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także potencjalni pacjenci (jedynie w zakresie danych
kontaktowych).
4. Pani/Pana dane osobowe
organizacji międzynarodowych.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w PTS, a następnie do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych
osobowych, członkostwo w PTS będzie niemożliwe.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi
danych osobowych (dane kontaktowe wskazane są w pkt 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

SPECJALIŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z PTS
(W TYM OSOBY ZAPRASZANE NA KONFERENCJE NAUKOWE)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa (dalej: PTS). W razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę
skontaktować się z dr Izabelą Fornalik (adres e-mail: izabela.fornalik@gmail.com).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla osiągnięcia celów statutowych PTS, w szczególności
dla wsparcia i rozwoju pracy naukowej, społecznej, a także w celu nawiązywania i utrzymywania
łączności z towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, a to na podstawie art. 6 ust 1 lit. a
RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być członkowie PTS, inni specjaliści współpracujący
z PTS w ramach działalności statutowej oraz podmioty wykonujące usługi na rzecz PTS na podstawie
umów cywilnoprawnych, a także potencjalni pacjenci (jedynie w zakresie danych kontaktowych).
4. Pani/Pana dane osobowe
organizacji międzynarodowych.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych
osobowych, współpraca z PTS będzie niemożliwa.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi
danych osobowych (dane kontaktowe wskazane są w pkt 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

OSOBY FIZYCZNE WYKONUJĄCE USŁUGI I DOSTARCZAJĄCE TOWARY NA RZECZ PTS, NA PODSTAWIE
UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa (dalej: PTS). W razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę
skontaktować się z dr Izabelą Fornalik (adres e-mail: izabela.fornalik@gmail.com).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub
do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a to na podstawie art. 6 ust 1 lit. b
RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być członkowie PTS oraz inne podmioty wykonujące
usługi i dostarczające towary na rzecz PTS, na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Pani/Pana dane osobowe
organizacji międzynarodowych.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych
osobowych, realizacja zawartej umowy będzie niemożliwa.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi
danych osobowych (dane kontaktowe wskazane są w pkt 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

OSOBY ZATRUDNIONE W STRUKTURZE OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NIEBĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ,
WYKONUJĄCYCH USŁUGI I DOSTARCZAJĄCYCH TOWARY NA RZECZ PTS, NA PODSTAWIE UMÓW
CYWILNOPRAWNYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa (dalej: PTS). W razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę
skontaktować się z dr Izabelą Fornalik (adres e-mail: izabela.fornalik@gmail.com).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, z podmiotem
w strukturze, którego jest Pani/Pan zatrudniony, a to na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO. Prawnie
uzasadnionym interesem przetwarzania jest prowadzenie działalności PTS w zakresie realizowania
umowy.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być członkowie PTS, w szczególności osoby
odpowiedzialne za realizację umowy i kontakt z kontrahentem.
4. Pani/Pana dane osobowe
organizacji międzynarodowych.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych
osobowych, realizacja zawartej umowy będzie niemożliwa.

9. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu w strukturze, którego jest
Pani/Pan zatrudniony.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi
danych osobowych (dane kontaktowe wskazane są w pkt 1). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

