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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII MÓWIONEJ 

 

 

................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko)     (adres zamieszkania) 

.......................................................................................... 

 (adres e-mail) 
 

wyrażam wolę zostania członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, 

zobowiązując się tym samym do przestrzegania zasad Statutu tej organizacji. Zgadzam się 

jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTHM jedynie dla potrzeb bieżącej 

działalności, przy realizacji statutowych celów PTHM oraz zgodnie z zapisami Ustawy  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133 poz. 883). Składając poniżej 

podpis, potwierdzam że zapoznałam/em się z załączoną klauzulą informacyjną zgodną z RODO.  

 

................................................................................................................................................... 

(miejscowość, data)       (podpis) 
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Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (określane jako 

"RODO”) 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, z 

siedzibą w Krakowie, przy ul. Gołębiej 13 (31-007 Kraków), wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000328987, NIP: 676-239-86-07, REGON: 120912171 . 

 

2) Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami podstawie prawnej oraz wdrożoną polityką prywatności. 

Przetwarzamy dane: 

- na podstawie deklaracji członkowskiej; 

- na podstawie zawartej umowy; 

- na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach  

- oraz dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - 

dotyczy to przede wszystkim realizowanych przez nas zadań publicznych o charakterze 

badawczym i archiwalnym. 

 

3. W zależności od rodzaju relacji z PTHM zakres gromadzonych i analizowanych danych może być 

różny. Przetwarzamy: 

- dane aktualnych członków stowarzyszenia 

- dane byłych członków stowarzyszenia 

- dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail; 

- dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn; 

- dane dotyczące preferowanej formy komunikacji oraz historii korespondencji z PTHM; 

- dane dotyczące udziału w realizowanych przez nas projektach, konferencjach, zjazdach, 

warsztatach i innych wydarzeniach. 

 

4. PTHM przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach: 

- wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach; 

- realizowania umów; 

- realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami; 

- zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych; 

- przechowywania historii przekazanych darowizn; 

- zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach; 

- oraz archiwalnych. 

5. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia. 
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6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: 

- rozliczalności; 

- przejrzystości; 

- prawidłowości; 

 - rzetelności; 

 - integralności; 

 - poufności. 

 

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia 

ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych. 

 

8. Mają Państwo prawo do:  

- dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, przeniesienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 

wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 

- przenoszenia danych; 

- wniesienia skargi do UODO gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

10. We wszystkich sprawach, w tym związanych z danymi osobowymi, można się z nami 

skontaktować listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Dane teleadresowe : 

ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków 

e-mail: pthmpoha@gmail.com 


