
 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 
 

Administratorem  Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy  
al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 
Dane kontaktowe: admin@actuary.org.pl lub pisemnie na adres siedziby.  

Cele przetwarzania  Stowarzyszenie przetwarza dane w poniższych celach: 

 weryfikacji deklaracji pod kątem spełnienia kryteriów bycia członkiem Stowarzyszenia; 

 realizacji procedury członkowskiej; 

 realizacja zadań i celów statutowych;  

 realizacja rozliczeń; 

 realizacji umów międzynarodowych; 

 realizacja egzaminów, szkoleń, konferencji;  

 wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;   

 dochodzenia roszczeń jak również rozpatrywania skarg.  

Podstawa prawa Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:  

 przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przede wszystkim: ustawa Prawo  
o stowarzyszeniach, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa 
o rachunkowości;     

 umowa art. 6 ust. 1 lit. b RODO – porozumienia o współpracy międzynarodowej, 
szkolenia, konferencje;  

 zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO – newsletter, przekazywanie danych kontaktowych do 
międzynarodowych organizacji. 

Prawnie uzasadniony 
interes  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora: rozpatrywanie 
deklaracji; informowanie o wydarzeniach i innych formach działalności; rozpatrywanie skarg. 

Odbiorcy danych  Odbiorcami Twoich danych mogą być:  
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne  
w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa np. Sąd, Policja, Urząd Skarbowy; 
b) inni administratorzy, do których zaliczmy przede wszystkim: bank, KNF, Poczta Polska, 
firmy kurierskie, firmy audytorskie, kancelarie prawne, inne Stowarzyszenia aktuarialne w 
ramach współpracy międzynarodowej; 
c) podmioty przetwarzające tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia takie jak: 
biuro rachunkowe czy firma świadcząca usługi IT.  
Odbiorcami mogą być również firmy szkoleniowe.  

Przekazywanie danych 
poza EOG 

Dane mogą być przekazywane do międzynarodowych organizacji współpracujących ze 
Stowarzyszeniem.  

Okres przechowywania 
danych  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 
którego zostały pozyskane. W przypadku negatywnego rozpatrzenia deklaracji 
członkowskiej, dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.  

Przysługujące prawa  Zgodnie z przepisami przysługują następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych, 
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,  
e) prawo sprzeciwu, 
f) prawo do przenoszenia danych. 

Prawo do cofnięcia zgody  W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – 
masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.  

Prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego  

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
na adres: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,  
ul. Stawki 2.  

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest 
dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Bez podania tych 
danych nie jest możliwe członkostwo. 
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