
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Towarzystwie Naukowym Płockim 
(TNP): 

 
 

1. Wskazanie administratora Państwa danych: 
 
Towarzystwo Naukowe Płockie z siedzibą przy pl. Narutowicza 8, 09-402 Płock,  
KRS 0000136357, REGON 000793740, NIP 774-10-95-747,  
e-mail: rodotnp@wp.pl , tel.: 24 262 26 04, 24 366 99 50 
 

2. Zakres przetwarzanych danych: 
 
TNP przetwarza następujące kategorie danych: 
 
1. dane kontaktowe, 
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi                             

i wystawienia faktury, 
3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty i usług TNP (np. o usługach 

TNP, z których korzystali Państwo wcześniej). 
 

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych: 
 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących 
celów: 
1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, 
2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z TNP, 
3. w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TNP, np. wystawienia faktury lub 

rachunku, 
5. w celu przekazywania przez nas informacji o naszej działalności wydawniczej, naukowej, 

oświatowej, kulturalnej, organizowanych spotkaniach, wykładach, szkoleniach, 
wystawach. 

 
4. Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych: 

 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności: 
1. zawarcie i wykonanie umowy z TNP, 
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na TNP (np. wystawienie faktury), 
3. prawnie uzasadniony interes TNP (m.in. przekazywanie informacji o działalności 

statutowej, wydawniczej, naukowej, oświatowej, kulturalnej, organizowanych spotkaniach, 
wykładach, szkoleniach, wystawach, odczytach, konferencjach naukowych), 

4. wyrażona przez Państwa zgoda. 
 

5. Obowiązek podania danych osobowych: 
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z 
TNP, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku 
niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do 
wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów 



i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest 
wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. 
 

6. Udostępnienie danych innym podmiotom: 
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, 
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w naszym 
imieniu lub innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym 
imieniu, takim jak: organy władzy publicznej, dostawcy usług i systemów informatycznych, 
operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług prawnych, inni 
podwykonawcy zewnętrzni. 
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 
(poza Europejski Obszar Gospodarczy). 
 

7. Okres przechowywania danych: 
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy łączącej Państwa z 
TNP lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres 
czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do 
wypełnienia tego obowiązku. 
 
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez 
Państwa tej zgody. 
 

8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 
 
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).  
 

9. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
 
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. 
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną TNP w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy 
wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej 
dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym 
warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu 
cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez TNP jest legalne. 
 

10. Prawa osoby, której dane dotyczą: 
 
W związku z przetwarzaniem przez TNP Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu 
szereg uprawnień: 
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, 
2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
3. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, 
4. Prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora danych,  



5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 

11. Prawo wniesienia skargi:  
 
Jeżeli uważacie Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
 


