
POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony www.ptendo.org.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych

osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez

nich z usług w ramach strony www.ptendo.org.pl .

Nadrzędnym celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniego

standardu ochrony prywatności Użytkowników strony www.ptendo.org.pl na poziomie

co najmniej  odpowiadającym standardom,  które  określone są  przez obowiązujące

przepisy,  w szczególności  przez ustawę  z dnia  18  lipca  2002  roku  o świadczeniu

usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzeniu 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”)  jak  również  ustawę

z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsza  polityka  prywatności  została  przygotowana w oparciu  o  przepisy prawa

obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz o Politykę Bezpieczeństwa

Danych Osobowych stosowaną przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.

W  trosce  o  bezpieczeństwo  powierzonych  danych  opracowano  wewnętrzne

procedury  i  zalecenia,  które  mają  zapobiec  udostępnieniu  danych  osobom

nieupoważnionym.  Ich  wykonywanie  oraz  zgodność  z  odpowiednimi  aktami

prawnymi jest stale kontrolowane.

Administratorem  danych  w  rozumieniu  RODO,  w  zakresie  danych  osobowych

przekazanych  w  trakcie  zakładania  oraz  administrowania  kontem  Użytkownika

(„dane  osobowe”)  jest  Polskie  Towarzystwo  Endokrynologiczne z  siedzibą  w

Warszawie,  nr  KRS:  0000086211,  REGON:  000804081,  NIP:  5261693631 (dalej

zwane „administratorem”).

http://www.ptendo.pl/
http://www.ptendo.pl/
http://www.ptendo.pl/


Danymi osobowymi zbieranymi przez administratora są imię, nazwisko, data 

urodzenia, adres e-mail, numer  telefonu,  tytuł  naukowy,  zawód,  specjalizacja, 

miejsce  pracy,  ukończone uczelnie, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, 

oddział PTE  zakładającego i użytkującego konto. 

Ich zbieranie będzie odbywać się na podstawie zapisu danych z formularza 

wypełnianego podczas zakładania konta Użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do założenia oraz 

administrowania  kontem  Użytkownika  strony. Odbiorcą  danych  osobowych  jest 

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika 

oraz  w  przypadkach,  w  których  przepisy  prawa  upoważniają  Administratora  do 

przetwarzania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  w  celu 

realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit a i b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania 

opisanych danych jest brak możliwości założenia konta i skorzystania z niektórych 

możliwości stwarzanych przez PTE jak obniżenie wysokości składki członkowskiej. 

Osoba przekazująca swoje dane osobowe w każdym czasie posiada prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych oraz, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane 

prawem, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody,  jeżeli 

została wyrażona. 

Przysługuje  jej  również  prawo  wniesienia  skargi  do  stosownego  organu 

nadzorczego, jeśli w jej ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

Dane osobowe mogą być  przekazywane  organom nadzorującym,  sądom i  innym 

organom  władzy,  niezależnym  doradcom  zewnętrznym  (np.  audytorom),  a  także 

podmiotom, za pomocą których administrator będzie realizować zadanie założenia i 

administrowania kontem.



Dane  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  w  celu  rejestracji  i

funkcjonowania konta użytkownika. W przypadku skorzystania z funkcji pozwalającej

opłacić  składkę  członkowską  PTE  z  poziomu  konta  użytkownika  w  serwisie

www.ptendo.org.pl następujące  dane:  imię  i  nazwisko  zostaną  przekazane

kontrahentowi PTE obsługującemu przelewy online firmie PayU S.A. i podlegać będą

polityce prywatności kontrahenta.

Strona  wykorzystuje  pliki  „cookies”.  Poprzez piki  „cookies”  należy rozumieć  dane

informatyczne  przechowywane  w  urządzeniach  końcowych  Użytkowników,

przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.  W szczególności  są to  pliki

tekstowe,  zawierające  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies”

przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: 

a) możliwości  logowania  i  utrzymywania  sesji  Użytkownika  na każdej  kolejnej

stronie serwisu:

b) tworzenia  anonimowych  statystyk  z  wyłączeniem  możliwości  identyfikacji

Użytkownika.

Pliki „cookies”, które są wykorzystywane przez partnerów operatora strony 

internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich 

własnej polityce prywatności. Standardowo oprogramowanie służące do 

przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza 

umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te 

mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bąd ź

informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Użytkownicy 

Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 Mozilla Firefox:  www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 Internet Explorer:  www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 



 GoogleChrome:www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=pl&answer=95647  

 Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci 

Operator  Serwisu  informuje,  że  zmiany  ustawień  w  przeglądarce  internetowej

użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych. 

Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów

przetwarzania,  a  po  tym czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez

przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani  udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

Właściciel  strony  dokłada  wszelkich  starań,  aby  uchronić  przetwarzanie  dane

osobowe  przed  niewłaściwym  użyciem,  ingerencją,  utratą,  nieautoryzowanym

dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

W kwestiach zawiązanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z

administratorem  w  następujący  sposób:  mailowo,  pisząc  na  adres

redakcja@ptendo.org.pl oraz listownie – pisząc na adres siedziby administratora tj.

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa.
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