Obowiązek Informacyjny

w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. z
wejściem w życie 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 (RODO), uprzejmie informujemy, że
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi z siedzibą Al. Marsz. J. Piłsudskiego 159, sala 35, 92-332 Łódź,
KRS: 0000119698, NIP: 725 168 9971, REGON: 472032394, natomiast kontakt z
oddziałem możliwy jest również:
pod adresem e-mail: ptd.lodz@gmail.com
Państwa dane zostały pozyskane w ramach udostępnianych Państwu przez Polskie
Towarzystwo Dysleksji usług elektronicznych – zarówno dla nauczycieli, rodziców
jak i uczniów ‒ oraz dotychczasowego kontaktu Państwa z naszymi
przedstawicielami.
Państwa dane są przetwarzane w pierwszej kolejności w celu umożliwienia Państwu
włączanie się w inicjatywy podejmowane w celu realizacji zadań statutowych oraz
korzystania z oferty przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
Przetwarzanie danych pozwala nam w szczególności na udostępnianie nauczycielom,
rodzicom i innym zainteresowanym oferty działań czy dokonywania zapisów na
organizowane przez Towarzystwo seminaria, kursy i konferencje. Podstawą
przetwarzania jest w takim wypadku umowa, do której Państwo przystępują przez
rejestrację w działaniach Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Uzasadniony prawnie interes Polskiego Towarzystwa Dysleksji jest również
powodem przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane do nas
zapytania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z
systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego
odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych w uzasadnionych interesach

Polskiego Towarzystwa Dysleksji jest nadmierne, mogą Państwo skorzystać z prawa
do wniesienia sprzeciwu związanego z Państwa szczególną sytuacją – na podstawie
art. 21 RODO.
Polskie Towarzystwo Dysleksji dba o transparentność realizowanych procesów
przetwarzania danych i umożliwienie realizacji wszystkich praw, o których mowa w
RODO: prawa dostępu do danych, ich sprostowania w razie nieprawidłowości, prawa
do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przetwarzanie danych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji podlega kontroli organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi.
Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:
•

wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi, w tym
świadczące usługi hostingu

•

księgowe

•

windykacyjne

•

kurierskie

•

organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały
pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi
prawnie usprawiedliwiony interes Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

