KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem
danych jest Towarzystwo Urbanistów Polskich

Towarzystwo Urbanistów Polskich, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000),
uprzejmie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich (zwany
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dalej TUP), z siedzibą przy ul. Lwowskiej 5/100, 00-660 Warszawa. Współadministratorem
danych osobowych jest prezes lub osoba wskazana z właściwego Zarządu Oddziału TUP do
którego zostaje złożona deklaracja o przyjęciu do Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z siedzibą
Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów, tel.: (22) 784 990 932, e-mail: zg@tup.org.pl
lub z siedzibą właściwego oddziału TUP, do którego zostaje złożona deklaracja o przyjęciu do
Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Podawane dane osobowe przetwarzane będą w celach wypełniania obowiązków Zarządu
Głównego TUP lub Zarządów Oddziałów Terenowych TUP w związku z realizowaniem zadań
przez TUP na podstawie § 34 oraz § 53 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe
przetwarzane w Towarzystwie Urbanistów Polskich, mogą być udostępnione innym
odbiorcom, tj.:
 podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub Współadministratora danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych (na podstawie art.15 RODO),
sprostowania danych (na podstawie art.16 RODO), usunięcia swoich danych (wyłącznie
w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO).
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo
do: dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na
podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 17
RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu (na
podstawie art. 21 RODO).
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do
których sprawowana jest prawna opieka.
W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej
została ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane przez TUP. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jeżeli wynika ona z przepisów prawa oraz ze Statutu Towarzystwa Urbanistów
Polskich, jest brak możliwości kontynuowania działań do których powyższa zgoda jest
niezbędna.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

