Sekcja Odonatologiczna
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Deklaracja członkowska
Imię i nazwisko*: ...................................................................................................................................
Stopień / tytuł naukowy: ................................... Data urodzenia: ……………………………………
Afiliacja służbowa: ................................................................................................................................
Adres kontaktowy – pocztowy*: ............................................................................................................
e-mail*: ...........................................................................................................
telefon: ............................................................................................................
Adres służbowy – pocztowy: ................................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................
telefon: .............................................................................................................
Na jaki zakres upublicznienia i wykorzystywania mych danych przez sekcję wyrażam zgodę?*
 imię i nazwisko

 pełny adres służbowy

 miejscowość zamieszkania

 adres e-mail prywatny

 pełny adres zamieszkania

 adres e-mail służbowy

 wizerunek osobisty

 żaden zakres

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa
Entomologicznego. Jednocześnie zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w
bazie adresowej SO PTEnt. i ich upublicznienie na liście członków na stronie internetowej
Sekcji oraz wykorzystywania w związanych z Sekcją wydarzeniach w formie, jaka została
wskazana powyżej.

...............................................................................
miejscowość i data*

.......................................................................
podpis*

Przyjęto w poczet członków SO PTEnt. w dniu: ..................................................................................
*

elementy obowiązkowe

 verte!

Informacja nt. administrowania danymi osobowymi
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe 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 informacji (nazwa
RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/UE.
W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Waszych danych osobowych (dalej: Administratorem) jest Zarząd Sekcji
Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z siedzibą w Zakładzie Zoologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
powyżej lub email: pawbucz@gmail.com i tarkowski890@gmail.com.
2. Wasze dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez SO PTEnt. polegają na informowaniu członków
o działalności Sekcji oraz organizowanych przez nie sympozjach i konferencjach naukowych.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu dostarczania członkom kompleksowej
informacji, jak również w celach statystycznych. Są też przekazywane tylko Ewie Miłaczewskiej
– Administratorowi strony internetowej SO PTEnt., w zakresie podanym przez osobę zgłaszającą
chęć wstąpienia do sekcji, i w formie uogólnionej (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania)
Zarządowi Głównemu PTE. Sekcja nie udostępnia danych innym podmiotom.
5. Administrator przetwarza Wasze dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do kontaktu z
członkami (dane adresowe) lub na wniosek organów zwierzchnich (dane ilościowe).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Waszych danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Waszych danych osobowych.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy lub za pomocą poczty
tradycyjnej.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 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.

