Akademia Liderów Organizacji Pozarządowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób biorących udział w Akademii
Liderów Organizacji Pozarządowych (zwanej dalej jako „Akademia”), dalej, jako „Dane
Osobowe”, jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, z siedzibą w Warszawie (00-042), przy ul.
Nowy Światy 49 (zwane dalej jako „Administrator”).
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:zk@pte.pl, telefonicznie
225515401 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych , z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@pte.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Celami przetwarzania Danych Osobowych jest:
• organizacja Akademii i związane z tym procesy takie jak np. rejestracja uczestników,
płatność za udział, przygotowanie plakietek imiennych w oparciu o przesłankę wskazaną w
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako
„RODO”), to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, jakim jest realizacja celów statutowych Towarzystwa
• przetwarzanie wizerunku w związku z promocją Akademii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą;
• marketing działań Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą;
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni
pracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w
drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy
informatyczne.
Dane Osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a
cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora
zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników Akademii i
udziału w Akademii.
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: a)
prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i
art. 16 RODO), b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia
zapomnianym”), c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec

przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o
którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując
korespondencję na adres poczty elektronicznej: zk@pte.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub
żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z
przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na
kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa)

