
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-  

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW METALI NIEŻELAZNYCH 

 

Zgodnie z art. 13 RODO
*
, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Inżynierów                           

i Techników Metali Nieżelaznych (dalej „SITMN”), z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, przekazanych przez Pana/Panią 

danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, z siedzibą                  

w Gliwicach  (44-100) przy ul. Sowińskiego 5, NIP 954 24 96 108 KRS 0000222810 REGON 278347478, telefon: 

32 238 05 60, e-mail: sitmn@sitmn.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować za pośrednictwem:           

iod@sitmn.pl, telefon 32 238 06 28, lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora. Z IOD może 

Pan/Pani się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora oraz realizacji wskazanych niżej praw. 

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pana/Pani praw i obowiązków związanych                                         

z przynależnością do SITMN, a także w celu realizacji zadań statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

prawo o stowarzyszeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO, jak również ochrony Pana/Pani żywotnych 

interesów związanych bezpośrednio z przynależnością SITMN oraz przy realizacji zadań statutowych, w zakresie 

w jakim okaże się to niezbędne lub celowe (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). 

4. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanego wyżej celu przetwarzania,  

pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Metali 

Nieżelaznych, instytucjom finansowym, w szczególności bankom oraz podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi techniczne   i organizacyjne. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy 

zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora. Ponadto dane 

osobowe będą przekazywane właściwym organom Państwowym w zakresie niezbędnym do realizacji prawnych 

obowiązków Administratora związanych ze stosunkiem pracy i przynależnością do SITMN. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Pana/Pani członkostwa w SITMN, lub przez okres wymagany 

przepisami prawa. 

7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8. Zgodnie z RODO Przysługuje Panu/Pani praw do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do członkostwa w SITMN, jak również realizacji wyżej wymienionych 

celów oraz prawnych obowiązków Administratora, wskazanych wyżej, jako cel przetwarzania danych. W przypadku 

odmowy podania danych Administrator może odmówić przyjęcia Pana/Pani do grona członków SITMN, jak również 

może to skutkować naruszeniem obowiązków prawnych, związanych z celem przetwarzania danych.  

10. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. 

 

*RODO - Rozporządzenie 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) 


