REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator
Imię i nazwisko: Piotr Guzewski
Nazwa: Prezes Zarządu Głównego PTEDP
Dane kontaktowe: 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8.

Lp.

Nazwa oraz dane
kontaktowe
współadministratora
danych osobowych (o
ile ma to
zastosowanie)

Podstawa prawna
przetwarzania

Cel przetwarzania

Opis kategorii osób których
dane dotyczą

Opis kategorii danych
osobowych

Kategorie odbiorców

Przekazywanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Podstawa prawna transferu
danych do państwa trzeciego
Terminy usunięcia
lub organizacji
poszczególnych kategorii
międzynarodowej oraz jeśli to
danych (jeżeli możliwe ich
możliwe opis technicznych i
podanie)
organizacyjnych środków
zabezpieczeń

1

nie dotyczy

udzielona zgoda

ewidencja członków PTEDP

członkowie

imię, nazwisko, imię ojca, miejsce do użytku wewnętrznego
urodzenia, adres, PESEL, nr
przez członków PTEDP
rachunku bankowego, adres e-mail,
nr telefonu

nie dotyczy

nie dotyczy

do czasu ustania
członkowstwa

2

nie dotyczy

udzielona zgoda

ewidencja ekspertów PTEDP

członkowie

imię, nazwisko, imię ojca, miejsce do użytku wewnętrznego
urodzenia, adres, PESEL, nr
przez członków PTEDP
rachunku bankowego, adres e-mail,
nr telefonu

nie dotyczy

nie dotyczy

do czasu ustania
członkowstwa

3

nie dotyczy

udzielona zgoda

organizacja warsztatów,
konferencji oraz innych form
podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności

członkowie i eksperci PTEDP,
zaproszeni prelengenci, osoby
spoza stowarzyszenia
uczestniczące w
przedsięwzięciach
organizowanych przez PTEDP

imię, nazwisko, imię ojca, miejsce instytucje współpracujące
urodzenia, adres, PESEL, nr
oraz hotelarskie oraz do
rachunku bankowego, adres e-mail, użytku wewnętrznego
nr telefonu

nie dotyczy

nie dotyczy

do czasu ustania
członkowstwa oraz zgłoszenia
żądania usunięcia danych
osobowych

4

nie dotyczy

udzielona zgoda

organizacja spotkań kulturalno- członkowie
towarzyskich

imię, nazwisko, urodzenia, adres,
PESEL, nr rachunku bankowego,
adres e-mail, nr telefonu

nie dotyczy

nie dotyczy

do czasu ustania
członkowstwa

do użytku wewnętrznego
przez członków PTEDP

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
bezpieczeństwa (jeżeli opis
jest możliwy)

Czynność przetwarzania
danych osobowych

nie dotyczy

udzielona zgoda

działalność wydawnicza

członkowie, osoby spoza
stowarzyszenia

imię, nazwisko, urodzenia, adres,
PESEL, nr rachunku bankowego,
adres e-mail, nr telefonu

do użytku wewnętrznego
przez członków PTEDP

nie dotyczy

nie dotyczy

do czasu ustania
członkowstwa

System TI

zamykane szafki na klucz,
zabezpieczenie komputera i
przenośnych nośników
danych hasłem, programy
antywirusowe, dostęp tylko
dla osób upoważnionych

zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
przeglądanie,
wykorzystywanie, usuwanie,
niszczenie

tak, banki

komputer poza
siecią
udział sieciowy,
program płacowy

zamykane szafki na klucz,
zabezpieczenie komputera i
przenośnych nośników
danych hasłem, programy
antywirusowe, dostęp tylko
dla osób upoważnionych

zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
przeglądanie,
wykorzystywanie, usuwanie,
niszczenie

nie

komputer poza
siecią
udział sieciowy,
program płacowy

zamykane szafki na klucz,
zabezpieczenie komputera i
przenośnych nośników
danych hasłem, programy
antywirusowe, dostęp tylko
dla osób upoważnionych

zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie,
przeglądanie,
wykorzystywanie, usuwanie,
niszczenie

tak, banki,
komputer poza
ośrodki hotelowo- siecią
konferencjyjne, udział sieciowy,
inne instytucje
program płacowy
szkoleniowe, i
kulturalnooświatowe

zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
zamykane szafki na klucz, porządkowanie,
zabezpieczenie komputera i przechowywanie,
przeglądanie,
przenośnych nośników
danych hasłem, programy wykorzystywanie, usuwanie,
antywirusowe, dostęp tylko niszczenie

tak, banki,
komputer poza
ośrodki hotelowo- siecią
konferencjyjne, udział sieciowy,
rekreacyjne, inne program płacowy
instytucje o
pkrewnym
zakresie działań, i
kulturalnooświatowe

dla osób upoważnionych
5

Powierzanie
danych

zbieranie, utrwalanie,
organizowanie,
zamykane szafki na klucz, porządkowanie,
zabezpieczenie komputera i przechowywanie,
przeglądanie,
przenośnych nośników
danych hasłem, programy wykorzystywanie, usuwanie,
antywirusowe, dostęp tylko niszczenie

dla osób upoważnionych

tak, banki,
komputer poza
ośrodki hotelowo- siecią
konferencjyjne, udział sieciowy,
rekreacyjne, inne program płacowy
instytucje o
pkrewnym
zakresie działań, i
kulturalnooświatowe

