Kalisz, 24 maja 2018 r.
RODO
informacja podstawowa
Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego informuje , iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą
w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych /…/
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz.1000).
Informujemy , iż Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego gromadzi i przetwarza dane osobowe:
1) Członków PTTK zgodnie z godnie z danymi zawartymi w Deklaracji Członka Zwyczajnego PTTK
opracowaną przez Zarząd Główny PTTK,
2) Pracowników biura oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami (oraz członków ich rodzin
o ile wynika to z obowiązujących przepisów np. opieki nad dzieckiem ,udzielenie pracownikowi dnia wolnego
z powodu ślubu, zgonu członka rodziny etc. podstawie wniosku z dołączonym aktem),

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Członków Zarządu , Komisji rewizyjnej oraz władz kół/ klubów działających w ramach Oddziału
Kandydatów do pracy,
Studentów i innych praktykantów przyjętych na praktykę zawodową,
Osób z którymi zawarto umowę o dzieło lub umowę zlecenie,
Osób z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi ( w tym także osób, które złożyły ofertę w
odpowiedzi na „zapytanie o cenę”),
Kontrahentów u których Oddział dokonuje zakupów lub świadczy im usługi,
Uczestników konkursów, zawodów , imprez rajdów / w tym opiekunów/ organizowanych przez
Oddział,
Uczestników imprez, zlotów, złazów, spływów, akademii, rocznic, odczytów, wycieczek
szkoleniowych organizowanych przez Kaliski Oddział PTTK,
oraz
Wizerunek wszystkich osób wchodzących /i obraz samochodów wjeżdżających/ na teren posesji
PTTK przy ul. Łódzkiej 29 a w Kaliszu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia
( podstawa prawna Art. 22 (2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz.U. 2018, 0oz. 917).

Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
reprezentowany przez Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego
Do dnia 31 lipca 2018 r. Administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych.
Od dnia 1 sierpnia 2018 r. z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się przez:

pocztę elektroniczną: info@pttk.kalisz.pl
telefonicznie: 62 598-24-33
oraz listem tradycyjnym:
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
/z dopiskiem RODO/

Cele i podstawy przetwarzania:
Kaliski Oddział PTTK pozyskuje jedynie i przetwarza dane osobowe w związku
z przynależnością do PTTK, udziałem w imprezach, rajdach, szkoleniach etc. oraz z realizacją
obowiązku pracowniczego, umów zleceń, umów o dzieło, umów o staż /etc./ a także kontrahentów
zgodnie z aktualnymi ustawami i rozporządzeniami.
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych /w tym członków PTTK, pracowników, kontrahentów oraz osób
zatrudnionych na umowę zlecenie etc./ będą / w miarę potrzeb/:
1. Zarząd Główny PTTK,
2. Firmy ubezpieczeniowe (zarówno od NW jak i OC)
3. Biuro Rachunkowe prowadzące księgowość Oddziału,
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
5. Urząd Skarbowy,
6. Inne podmioty publiczne w zakresie uregulowanym prawem.
Okres przechowywania danych
Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego przechowuje dane osobowe do chwili realizacji
zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne,
przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
W zakresie monitoringu wizyjnego Oddział PTTK przechowuje dane przez okres nie
dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania- a w przypadku, gdyby zapis obrazu stanowił dowód
w postępowaniu- do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
1. Zgodnie z RODO osobom pełnoletnim przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
2. Nadzór nad danymi osobowymi niepełnoletnich członków PTTK sprawują Rodzice
( opiekunowie prawni).

