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KLAUZULA INFORMACYJNA O POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych członków Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego jest 
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 
 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskim Towarzystwie Mineralogicznym: 
ptmin@ptmin.pl – w temacie prosimy wpisywać RODO i rodzaj sprawy. 
 
3. Dane osobowe członków Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu: 
a) rozsyłania informacji o konferencjach, spotkaniach, zebraniach, seminariach organizowanych przez 
Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 
b) rozsyłania informacji o aktualnościach na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 
Mineralogicznego, 
c) rozsyłania czasopisma Elements. 
 
4. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne jest uprawnione do przekazywania danych osobowych 
członków Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. 
 
5. Dane osobowe członków Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego będą przechowywane przez 
okres członkostwa, czyli do dnia złożenia deklaracji o rezygnacji z członkostwa lub zaprzestania 
opłacania składek członkowskich, to jest do 31 grudnia roku, za który nie opłacono składki 
członkowskiej. 
 
6. Dane osobowe członków Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego utrwalone w dokumentacji 
księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym 
przepisach podatkowych. 
 
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, członek Polskiego 
Towarzystwa Mineralogicznego ma prawo w dowolnym momencie do: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do ich sprostowania, 
b) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich usunięcia, 
c) wniesienia sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody na ich udostępnianie, 
d) wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO w przypadku, gdy przetwarzanie jego 
danych osobowych może naruszać przepisy RODO. 
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla otrzymania praw 
członkowskich w Polskim Towarzystwie Mineralogicznym. 

 


