
ZGODA  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, 

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: 

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 

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” (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 

sprzeciw 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); 

 

TAK ................................................................................................ (podpis) 

 

NIE ....................................... ………………………………………(podpis) 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do 

przetwarzanie danych osobowych, zaś cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

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

(miejscowość, data i czytelny podpis) 


