Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe
1. Tożsamość administratora
Administratorem danych jest:
Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
fax.: 89 523 38 32, e-mail: tnn@tnn.org.pl

2. Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretarz@tnn.org.pl, lub pisemnie na
adres siedziby administratora.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez email sekretarz@tnn.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań dotyczących statutowych zadań
Towarzystwa w tym:
–
–
–
–
–
–

organizacji konferencji naukowych Towarzystwa Naukowego Nieruchomości,
zgłaszania, przetwarzania i recenzowania prac naukowych publikowanych przez Towarzystwo
Naukowe Nieruchomości
redagowania i publikacji prac naukowych,
przygotowania i przesyłania rachunków i faktur,
składania dokumentów dotyczących członkostwa w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości,
procesów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania Towarzystwa Naukowego
Nieruchomości.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane (automatycznie/nieautomatycznie) podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. podmiotom zarządzającym serwerami,
na których utrzymywane są strony internetowe Towarzystwa Naukowego Nieruchomości,
współorganizatorom konferencji, podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe.

6. Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług i działań, o których mowa w pkt. 4.

7. Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz
usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Dane gromadzone są punktowo dla potrzeb
poszczególnych procesów, o których mowa w pkt. 4.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, do realizacji usług i działań, o których
mowa w pkt. 4.

