POLITYKA PRYWATNOŚCI
STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO IM. STANISŁAWA STASZICA
Niniejsza polityka prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych klientów,
kontrahentów, pracowników i współpracowników Stowarzyszenia Naukowego im. Stanisława
Staszica (dalej: „Stowarzyszenie”).
Niniejsza dokument jest adresowany wszystkich osób, które odwiedzają stronę www.stowstaszica.org, kontaktują się ze Stowarzyszeniem (m.in. telefonicznie, mailowo), są pracownikami,
współpracownikami lub reprezentantami klientów i kontrahentów Stowarzyszenia (dalej:
“Użytkownicy”), są pracownikami i współpracownikami (wykonawcami dzieł, zleceniobiorcami)
Stowarzyszenia (dalej: „Współpracownicy”).
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub współpracy ze Stowarzyszeniem, Użytkownik oraz
Współpracownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności. Celem dokumentu jest m.in.
realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
(m.in. osoby kontaktujące się ze Stowarzyszeniem, klienci, kontrahenci)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława
Staszica z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000056433), ul. Garncarska 5/2, 31-115 Kraków (dalej:
„Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Garncarska 5/2, 31-115 Kraków
2) poprzez e-mail: geo-staszic@wp.pl
3) telefonicznie: 12 632 76 93
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe
podstawy prawne:
1) Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z
Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora m.in. wysyłając
wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.
2) Kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie
wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika
lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie
zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
3) Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą
Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie
i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności
z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
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z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji
umów z kontrahentami.
4) Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności
wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO).
5) Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie
Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na
rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych,
w tym poczty elektronicznej.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych
powyżej celów. Jeżeli:
1) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej
z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje,
będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to
niezbędne - przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli
wymagają tego przepisy prawa;
2) Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 3 lat od
zakończenia kontaktu.
Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy
przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam
realizację celów określonych powyżej.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
przetwarzane w formie profilowania.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub
ograniczone przez przepisy prawa.
2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są
przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
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3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych
lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli
takie przesłanie jest technicznie możliwe.
4. Prawo wniesienia skargi do organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.
INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW
(m.in. pracownicy, wykonawcy dzieł, zleceniobiorcy)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Współpracowników jest Stowarzyszenie Naukowe im.
Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000056433), ul. Garncarska 5/2, 31-115 Kraków
(dalej: „Administrator”). Współpracownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący
sposób:
1) listownie na adres: ul. Garncarska 5/2, 31-115 Kraków
2) poprzez e-mail: geo-staszic@wp.pl
3) telefonicznie: 12 632 76 93
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe Współpracowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o
poniższe podstawy prawne:
1) Realizacja umów (o pracę, cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenie, świadczenie usług))
zawartych między Administratorem a Współpracownikiem. Podstawą prawną jest
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji
umów ze Współpracownikami.
2) Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności
wynikających z przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, a także obowiązków
wynikających z ubezpieczeń społecznych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO).
3) Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie
Administratora jak i Współpracownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)
Dane osobowe Współpracowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym
na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, jak również dostawcom usług
informatycznych, w tym poczty elektronicznej.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane Współpracowników przez okres niezbędny do realizacji określonych
powyżej celów. Dane osobowe Współpracownika będziemy przechowywać przez okres wykonywania
umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne - przez okresy wskazane w przepisach prawa (w
tym w szczególności w terminach wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów
dotyczących ubezpieczeń społecznych).
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Jeżeli dane osobowe Współpracownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były
przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez
okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam
realizację celów określonych powyżej.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane Współpracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie
będą przetwarzane w formie profilowania.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Współpracownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub
ograniczone przez przepisy prawa.
2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Współpracownika są
przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Współpracownik może przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to
tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
4. Prawo wniesienia skargi do organu - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.
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