
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”)   oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki 

wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są 

one należycie zabezpieczone i chronione.  

Chcielibyśmy poinformować że:  

1) Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku  z członkostwem w Łomżyńskim 

Towarzystwie Naukowym  im. Wagów jest: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów (ŁTN im. Wagów 

z siedzibą w Łomży, ul. Długa 13). Osobą odpowiedzialną za Państwa dane jest dyrektor biura ŁTN im. Wagów 

Kamil M. Leszczyński. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres siedziby administratora: ul. Długa 13, 18-400 Łomża 

• e-mailem: wagowie@ltn.lomza.pl 

• telefonicznie: 86 216 32 56 

 

2) Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach związanych z członkostwem w Łomżyńskim 

Towarzystwie Naukowym im. Wagów, tj. dla prowadzenia działań statutowych Towarzystwa oraz statystycznych 

(np. przesyłanie, informacji o aktywnościach Towarzystwa, organizowanych spotkaniach, akcjach, konkursach i 

innych wydarzeniach), a także w celu bezpośredniego kontaktu naszych pracowników z Państwem - tylko jeżeli 

wyrażą Państwo na to zgodę.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia 

działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody).  

4) Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

94/46/WE, dalej zwanym RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1000) w celach związanych z członkostwem w towarzystwie naukowym. Przysługuje Państwu prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania kopii, żądania ich sprostowania, modyfikacji, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

5) Dostęp do danych będą mieli wyłącznie członkowie zarządu oraz upoważnieni pracownicy Towarzystwa 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

6) Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w 

naszym imieniu oraz wyłącznie przez podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

7) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji członkostwa w Łomżyńskim 

Towarzystwie Naukowym im. Wagów.  

9) W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 

bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych, mailowo pod adresem: wagowie@ltn.lomza.pl lub 

pisemnie pod  adresem: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów ul. Długa 13, 18-400 Łomża. 
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