
Załącznik nr 7C do Polityki Ochrony Danych Osobowych 

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie 
Inżynierów i Techników Sanitarnych, ul. Czackiego 3/5 pok. 217, 00-043 Warszawa (dalej: Administrator). 

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: biuro@pzits.pl 

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Administrator na podstawie art.6 ust. 1 lit. a oraz f RODO przetwarza 
dane osobowe w celu:  

a. prowadzenia działalności statutowej a w szczególności organizacji sympozjów, szkoleń, warsztatów itp., 
b. korespondencji w zakresie realizacji umowy, informacji szkoleniowych, technicznych, itp., 
c. prowadzenia strony internetowej, 
d. współpracy z partnerami, 
e. współpracy z organizacjami: izba budownictwa, NOT, itp., 
f. współpracy z organami państwowymi. 

[Odbiorcy danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom: 

a. świadczącym na rzecz Administratora usługi, 
b. urzędom i podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa, 
c. partnerom. 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora: 

a. oddziałom Administratora, 
b. dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym 

Administratorowi usługi: 
o obsługi informatycznej, 
o kurierskie, 
o organizacji sympozjów, szkoleń, warsztatów, itp., 

c. partnerom, 
d. organom państwowym. 

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa adekwatnego stopnia ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu 
Administratora. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani 
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym 
z automatycznym podejmowaniem decyzji. 

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania: 
a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO; 
b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO; 
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO; 
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; 
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO; 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO - w granicach art. 21 RODO; 
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie 
Pana/Pani zgody. 
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Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi 
Ochrony Danych na adres e-mail: biuro@pzits.pl 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Ponadto w przypadku gdy jest Pan/Pani przedstawicielem(ką) osoby fizycznej / prawnej zgodnie z art. 14 
RODO informujemy, iż: 

[Źródło pochodzenia danych] Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od osoby 
fizycznej / prawnej, który wskazał Pana/Panią jako swojego reprezentanta w związku z: 

a. przekazywaniem informacji drogą elektroniczną i tradycyjną,  
b. udziałem w sympozjach, szkoleniach, warsztatach, itp., 
c. innymi np. Pana/Pani chęcią nawiązania współpracy z partnerami Administratora. 

[Kategorie odnośnych danych osobowych]: 
a. imię i nazwisko, 
b. adres e-mail, 
c. inne dane podane dobrowolnie przez Pana/Panią. 
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