
Klauzula informacyjna RODO Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oddział 
Dolnośląsko-Nadodrzański ( PTF ODN)

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie 
Towarzystwo Fizjoterapii oddział Dolnośląsko-Nadodrzański, zwane PTF ODN z siedzibą 
znajdującą się na ulicy Konarskiego 5B, 59-900 Zgorzelec. Skontaktować się z nami można       
za pomocą telefonu: +48 571 334 760 lub +48 571 334 761 oraz poczty info@ptfodn.info. 
Dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą strony internetowej www.ptfodn.info. 

Celem przetwarzania danych osobowych w naszym Towarzystwie jest przyjmowanie w poczet 
członków, przesyłanie informacji swoim członkom oraz osobom ubiegającym się o członkowstwo, 
a także prowadzenie działalności zgodnie ze statutem PTF ODN.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, 
statut Towarzystwa, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi        
do przetwarzania danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z PTF ODN umowy       
o współpracy zgodnie ze Statutem PTF ODN oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych 
danych uniemożliwi współdziałanie. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych 
osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do podania tychże danych, 
jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację współpracy. Odbiorcami danych osobowych      
są Członkowie PTF ODN oraz podmioty administracyjne, a Państwa dane są poddane ochronie 
danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 
zebrane. Dane kadrowe przechowywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją są przechowywane nie dłużej niż jest to 
niezbędne. Osoby będące członkami PTF ODN mają prawo do: wglądu, przeniesienia, 
sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Informujemy również, iż nie profilujemy danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji 
na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy 
zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.
Państwa dane nie będą przetwarzane poza obszar działalności naszego Towarzystwa.
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