
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII PRAWA W 

SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: „RODO”,  informujemy, że: 

1) Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data 

i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane o miejscu pracy i 

wykształceniu, telefon, e-mail, numer rachunku bankowego, dane o właściwym urzędzie skarbowym 

przez Polskie Towarzystwo Historii Prawa z siedzibą w Krakowie (dalej: PTHP) w celu realizacji 

celów statutowych PTHP, praw i obowiązków członków PTHP, jest PTHP z siedzibą w Krakowie.  

2) Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych. 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych lub ewentualnie w celu zawarcia umowy lub jej wykonania i mogą być przetwarzane w celu: 

a) realizacji celów statutowych PTHP, praw i obowiązków członków PTHP; 

b) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych); 

c) udostępnienia Pana/Pani danych do celów kontaktowych kontrahentom PTHP przy zawieraniu i 

wykonywaniu umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest należyta 

organizacja zawarcia i wykonania umowy z kontrahentami; 

d) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciwu 

zgodnie z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) 

oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); 

prawnie uzasadnionym interesem PTHP jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wyraziły 

sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); 

4) w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

5) podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak: 

a) podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, dane o miejscu pracy i wykształceniu, telefon, e-mail, jest 

konieczne do realizacji celów statutowych PTHP (tzn. że bez podania tych danych nie będzie 

możliwe członkostwo w PTHP); 



b) podanie takich danych, jak: numer rachunku bankowego, właściwy urząd skarbowy jest konieczne 

dla wywiązania się przez PTHP z obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem (prawa pracy, 

prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych); 

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym do profilowania; 

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa; 

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; 

9) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: 

a) przez okres trwania umowy – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu 

realizowania umowy; 

b) przez okres trwania członkostwa – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach 

statutowych PTHP; 

c) przez okres 3 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń; 

d) przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się 

z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych; 

e) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie 

dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych; 

10) Informujemy Panią/Pana o przysługującym prawie do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych;  

b) sprostowania danych osobowych; 

c) usunięcia danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) przenoszenia danych osobowych; 

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór niniejszych informacji oraz oświadczam, iż osobiście zapoznałem się z nimi 

w całości. 

 

 

................................................................................................................................... 

data i czytelny podpis 


