
POLSKIE TOWARZYSTWO AI\DROLOGICZIIE

DEKLARACJA CZI,ONKOWSKA

CZLOI\IKA ZWYCZAJI\TE GO

Imig i nazwisko

Tytul naukowy

Stanowisko

Specjalizacja

Miejsce pracy, adres, nr telefonu" adres e-mail

Adres prywafiry, nrtelefonu, adres e-mail

Data

Czlonek wprowadzaj qcy :

ImiE i nazwisko

Podpis..

Podpis i piecz4tka

*Krzyrykiem proszt zazn'lwyo.adres E-mail do korespondencji



Klauzula informacyjna
o pzetwazaniu danych osobowych.

Spelniajqca wymogi pzewidziane w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnta 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w txiazku z
pzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplrywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9sl46lwE ( RODO)

Informujemy,2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Andrologiczne z
siedzibq w Lodzi, ul. Sterlinga 5 zwane dalej Administratorem;

2. Administrator prowadzioperacje pzetwarzania Pani/Pana danych osobowych bkich jak:
r imig i nazwisko
. dane teleadresowe miejsca zamieszkania (adres, telefon, e-mail)
. dane teleadresowe miejsca pracy (adres, telefon, e-mail)
. Wyksztalenie, \ftut naukowy/ stopiefi naukowy, specjalizada

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdE w celu realizacji zadafi statutowych Administratora.

4.Podstawq pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest Deklaracja Czlonkowska.

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbqdne do realizadi zadali objgtych dokumentami
wymienionymi w pkt 3, w p4lpadku nie podania danych niemo2liwe jest zrealizowanie celu
okre6lonego wyzej.

6.Posiada Pani/Pan prawo do:

r 2qdania od Administratora dostqpu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (
art.15 RODO)

. ich sprostowania,gdy sa one nieprawidlowe ( art.16 RODO)

. ich usuniqcia g. ,, prawo do bycia zapomnianym" ( art.17 RODO). Prawo to jednak nie ma
zastosowania w zakesie w jakim pzetwazanie jest niezbedne midzy innymi do wywiazania
siq z prawnego obowiazku jakiemu podlega administrator lub do ustalenie, dochodzenia i obrony
roszczefi.

. ograniczenia pzetwazania danych osobowych (art'18 RODO),
r wniesienia spzeciwu wobec pzetwazania danych uzyskanych na podstawie udzielonej zgcdy

( aft. 21 RODO),
o ptz€noszenia danych ( art.20 RODO)

o wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Uzqdu Ochrony Danych, je2eli uwa2a
pani/Pan,2e paetwazanie danych narusza pzepisy pnwa ( aft. 13 ust.2lit. D RODO)

o cofniqcia zgody na pzetwazanie danych osobowych ( art.13 ust.2lit.c RODO). W ka2dej chwili
majq 

-pani/Pan 
prawo cofnqd zgdQ na pzetwa2anie danych osobowych, ktore przetwaPamY

na podstawie zgody. Cofniqcie zgcdy nie bqdzie wptywa6 na zgodno6d z prawem pzetwazania,

K6rego dokonano na podstawie udzielonej zgodY pzed jej wycofaniem.

7. pani/Pana dane osobowe nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu d€f.;.t4a, w tym
profilowaniu,

8. pani/pana dane osobowe bgdq pzechowywane pzez okes trwania czlonkowstwa w PTA.



Klauzula zgody

na przetwarzanie danych osobowych

wyczerpujacej dyspozycje z RODO

Ja, ni2ej podpisanyla ..............

zam. w

1. Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych przez

administratora danych Polskie Towarzystwo Andrologiczne z siedzibq w todzi,
ul. Sterlinga 5, w celu reralizacji zadari zwiazanych ze zfo2onq Deklaracja
Czlonkowskq.

2. Podajq dane osobowe dobrowolnie i o6wiadczam, 2e sq one zgodne z prawdq.

3.Tapoznatem(-amlsiq ztre5ciq klauzuliinformacyjnej, wtym z informacjq o celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostqpu do treSci

swoich danych i prawie ich poprawiania.

MiejscowoSd, Data.

. .Podpis


