Polityka prywatności Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w procesie rejestracji.
Kto jest administratorem Państwa danych?
Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU); siedziba ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, numer NIP:
526-10-53-127, numer KRS: 0000128783, tel.: 22 845-69-19, e-mail: baza@ptu.net.pl
Jakie dane przetwarzamy?
PTU przetwarza następujące kategorie danych:
1. imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe
2. dane o przebiegu kariery zawodowej i naukowej
3. dane miejsca pracy
4. dane wymagane przy zgłoszeniu udziału w egzaminie specjalizacyjnym z urologii
5. dane wymagane na potrzeby zawarcia umowy i rozliczenia płatności.
Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. do realizacji celów statutowych PTU
2. do ewidencji uczestnictwa w wydarzeniach i programach PTU
3. do realizacji prenumeraty i zamówień wydawnictw PTU
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PTU dotyczącego umów zleceń,
umów o dzieło, faktur.
Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
Podawanie nam danych osobowych ma zawsze charakter dobrowolny lecz jest niezbędne do
rejestracji w PTU, do zgłoszenia udziału w egzaminie specjalizacyjnym, zamówienia prenumeraty,
udziału w wydarzeniach i programach PTU. W przypadku niepodania danych osobowych nie
będzie możliwości wstąpienia w poczet członków PTU, podjęcia współpracy, udziału w egzaminu,
realizacji prenumeraty, czy uczestnictwa w wydarzeniach i programach organizowanych przez
PTU.
Jak cofnąć zgodę?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną PTU w związku z przetwarzaniem
danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail,
zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona
do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa
danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych
przez PTU jest legalne.
Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
1. wyrażona przez Państwa zgoda
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PTU (np. wystawienie umowy zlecenia,
umowy o dzieło),
Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Państwa dane możemy ujawnić naszym partnerom, w szczególności w szczególności European
Board of Urology oraz EU-ACME z siedzibą w Holandii. W takim przypadku zawarta jest z tymi
podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od PTU dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do
innego administratora danych.
Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do
wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez
Państwa tej zgody, przez cały okres członkostwa w PTU, uczestnictwa w wydarzeniach i
programach PTU, przez czas trwania zamówionej prenumeraty oraz przez pięć następnych lat lub
w przypadku uczestnictwa w systemie CME-CPD przez dziesięć lat.
Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?
Skargi takie można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które
wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

