Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Krakowie
Kraków, 25 marca 2021 r.
Szanowni Państwo!
Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym z dnia 25.05.2018 r. dotyczącym Ochrony Danych Osobowych (RODO) związanym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.119.1)., mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE informujemy, że Polskie Towarzystwo Akustyczne
(PTA), Oddział w Krakowie, zarejestrowany w Krakowie pod adresem: Al. Mickiewicza
30, 30-059 Kraków, jest administratorem Państwa danych osobowych.
Posiadamy Państwa następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres email
• Adres zamieszkania (jeśli był podany przy rejestracji)
• Nr telefonu prywatny/służbowy (jeśli był podany przy rejestracji)
• Adres firmowy (jeśli był podany przy rejestracji)
• Numer NIP (jeśli był podany przy rejestracji)
Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
• sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się,
• częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – czyli
usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
• ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
• dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
• przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które Państwo nam
przekazali lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać,
o ile będzie to technicznie możliwe.
• Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych:
– na potrzeby marketingu bezpośredniego - zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
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– w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych
celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania.
• Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę,
którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać
danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu
wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem poniższych
kanałów komunikacyjnych:
• wysyłając e-mail na adres: piechowi (at) agh.edu.pl
• telefonicznie pod numerem: +48 12 617 36 20
• wysyłając na adres korespondencyjny:
dr hab. inż. Janusz Piechowicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Informujemy również, że w związku z omawianym Rozporządzeniem decyzją władz
Oddziału Krakowskiego PTA Państwa dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia
2021 r. Po tym terminie Oddział Krakowski PTA utrzyma dostęp jedynie do następujących
danych:
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• adres firmowy
O wszelkich zmianach w polityce prywatności i przetwarzania danych osobowych będziemy Państwa informować.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Piechowicz
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego
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