Polityka przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenia Malakologów Polskich
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Malakologów Polskich (SMP),
pozarządowa organizacja naukowa z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: 61-614 Poznań,
ul Umultowska 89, email do członków zarządu: ezbikow@umk.pl (prezes),
jkob73@umk.pl (skarbnik).
2. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych
niebędących danymi osobowymi, które pozyskujemy od członków SMP (dane osobowe
oznaczają informacje, które same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają
zidentyfikować osobę np. imię i nazwisko w powiązaniu z adresem zamieszkania lub
miejscem zatrudnienia (art. 4 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych RODO). Dane osobowe członków SMP są przetwarzane wyłącznie w sposób
i w zakresie zgodnym z przepisami prawa.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez SMP stanowi art. 6 ust. 1 lit. c,
f RODO.
4. Stowarzyszenie Malakologów Polskich może gromadzić następujące informacje:
a. imię i nazwisko członka SMP
b. adres zamieszkania osoby prywatnej lub nazwę, NIP i adres instytucji zatrudniającej
członka SMP
c. adres e-mail członka SMP
d. numer telefonu członka SMP
e. korespondencja członków SMP z władzami Stowarzyszenia
5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane ręcznie w celu pełnienia statutowych
obowiązków SMP, związanych z:
a. informowaniem o odbywających się konferencjach naukowych i bieżących pracach
SMP;
b. informowaniem o walnych zebraniach SMP i decyzjach władz SMP;
c. pobieraniem składek członkowskich od członków SMP.
6. Zbierane dane osobowe są przekazywane przez członków SMP podczas wstępowania w
jego szeregi.
7. SMP nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte z członkami
dodatkowe ustalenia w tym zakresie.
8. Zgromadzone dane są przechowywane w bazie danych w pakiecie MS Office.
9. Dane osobowe przechowywane są do czasu skreślenia osoby z listy członków SMP.

10. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych, przy uwzględnieniu następujących reguł:
a.

Reguła adekwatności – przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla
osiągnięcia danego celu przetwarzania;

b.

Reguła transparentności – członkowie SMP maję pełną informację, co dzieje się z
ich danymi;

c.

Reguła prawidłowości – przechowywane dane osobowe są aktualne i zgodne z
prawdą. Członkowie SMP mają możliwość aktualizacji danych w przypadku
stwierdzenia ich nieprawidłowości.

d.

Reguła integralności i poufności - stosowane są niezbędne środki zabezpieczające
poufność i integralność danych osobowych; zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i
technologiczne ograniczające dostęp do danych i zabezpieczające przed ich utratą.

e.

Reguła rozliczalności - w razie zapytania, możliwe jest udzielenie pełnej i rzetelnej
informacji dotyczącej tego jakie działania są realizowane na przechowywanych
danych osobowych.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych członkom SMP przysługują
następujące uprawnienia:
a. prawo do sprostowania danych – poprawienie błędnych, niepełnych lub
nieaktualnych danych osobowych;
b. prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”) – usunięcie danych przetwarzanych bez uzasadnionych podstaw
prawnych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
d. prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania
danych, uzyskanie dostępu do kopii danych;
e. prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu
powinniśmy przekazać dane, jeśli jest to technicznie możliwe;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g. prawo do wycofania zgody – w każdej chwili członkowie SMP mogą wycofać każdą
zgodę uprzednio nam udzieloną.
Z uprawnień tych można skorzystać wysyłając wiadomość na adres ezbikow@umk.pl,
jkob73@umk.pl
13. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, istnieje
możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

