
 SITPChem  
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn                                          

Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem 
 

43-400 Cieszyn Rynek 12 

www.sitpchemcieszyn.pl                      e-mail:  sitpchemcieszyn@gmail.com 

           

  

 

Klauzula  informacyjna dot. przetwarzania  danych osobowych w związku  

z członkostwem   w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego  

W związku z Pani/Pana członkostwem w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego Oddział Cieszyn (zwany dalej SITPChem) oraz na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 
informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów 
 i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn 43-400 Cieszyn Rynek 12  

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 
- utrzymywania bieżących kontaktów na potrzeby  organizacji, 
- realizacji zadań wynikających ze Statutu SITPChem , w tym „podejmowanie inicjatyw służących 
realizowaniu aspiracji poznawczych i potrzeb członków, w tym organizowania wyjazdów  turystycznych, 
wyjazdów na imprezy kulturalne oraz sportowe”.   
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 10 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.z2017r.poz.210 z póź.zm.) w związku z § 9 pkt 5 Statutu 
CUTW. 
 
3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom ubezpieczeniowym i biurom podróży, w 
związku z realizacją zadań statutowych, w tym organizacji wyjazdów.    
 
4) Dane osobowe będą przechowywane przez czas członkostwa w SITPChem . 
 
5) Posiada Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych    gdy 
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wpisania na 
listę członków SITPChem  
 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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