Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. 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 osobowych - określane jako „RODO”), Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „ANIMALIAN”
przyjmuje niniejszą Politykę Prywatności, określającą zasady, na jakich TNBZ „ANIMALIAN” zbiera i przetwarza
dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobom te dane przekazującym, w związku z przetwarzaniem tychże
danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „ANIMALIAN” z siedzibą
w Krzeszowicach, ul. Długa 10/140, 32-065 Krzeszowice. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych
prosimy kontaktować się listownie, kierując korespondencję na podany powyżej adres, lub mailowo:
biuro@animalian.pl.
2. Przetwarzane przez TNBZ „ANIMALIAN” dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji celów
statutowych Towarzystwa, w celu zapewnienia możliwości skorzystania z efektów działań prowadzonych przez
Towarzystwo przez osoby niebędące jego członkami. Możliwość przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Administratora przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Administrator uznał, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora jest przetwarzanie
danych osobowych w celu:
a) doboru usług do potrzeb klientów Administratora,
b) obsługi działań kierowanych do klientów Administratora,
c) optymalizacji działań lub usług na podstawie uwag i opinii na ich temat lub zainteresowania,
d) informowania o i oferowania nowych działań i usług Administratora w ramach marketingu bezpośredniego,
po uzyskaniu odrębnej zgody, realizowany poprzez:
- wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie oferty
handlowej na adres e-mail podany w odpowiednim formularzu rejestracyjnym) - wymóg uzyskania zgody przewidziany
został w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- kontaktowanie się przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - wymóg uzyskania zgody przewidziany
został w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Administrator będzie mógł również przetwarzać dane osobowe w jednym lub większej liczbie określonych przez
Administratora celów, które nie zostały wymienione w niniejszym punkcie wyłącznie po uprzednim poinformowaniu
i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w innym (nowym) celu osoby lub instytucji, której dane
dotyczą.
4. Administrator przetwarza przekazane mu dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nie są one przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów,
w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktami 2, 3 i 4 Polityki Prywatności, w tym do czasu, aż zgłoszony
zostanie przez osobę lub instytucję zainteresowaną sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym celu,
lub nastąpi cofnięcie zgody, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub
Administrator sam ustali, że dane osobowe podane w tym celu się zdezaktualizowały.
6. Przetwarzane przez TNBZ „ANIMALIAN” dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz, osobom trzecim, w
żadnej formie.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom lub instytucjom, których dane są przetwarzane,
przysługują następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on
dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
b) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych – osoba lub instytucja udostępniająca dane osobowe ma prawo otrzymać
od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które zostały dostarczone Administratorowi
na podstawie umowy lub zgody; możliwe jest zlecenie Administratorowi przesłania tych danych osobowych
bezpośrednio innemu - wskazanemu bezpośrednio - podmiotowi,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu objętym
udzieloną zgodą.
8. Administrator przypomina, że przed realizacją uprawnień osoby lub instytucji, której dane są przetwarzane, ma on
prawo zidentyfikować taką osobę bądź instytucję, w celu upewniania się co do tożsamości, co ma na celu
zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.

