Polityka prywatności
Polskie Towarzystwo Astronomiczne
1. Wprowadzenie
1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności Polskiego Towarzystwa Astronomicznego z
siedzibą w Warszawie.
Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania
danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez
Polskie Towarzystwo Astronomiczne, mediów społecznościowych (fanpage na Facebooku, Instagram,
Twitter), portalu Urania Postępy Astronomii pod adresem https://www.urania.edu.pl/, sklepu
internetowego

na

stronie

https://sklep.pta.edu.pl/,

forum

internetowego

http://www.urania.edu.pl/forum/ oraz forum internetowego https://www.astro4u.net/forum/, a
także Członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i innych osób udostępniających Polskiemu
Towarzystwu Astronomicznemu dane osobowe z związku z prowadzoną przez nie działalnością
statutową, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do
udostępnionych przez nich danych osobowych.
Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 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 (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację art. 12 i 13
Rozporządzenia.
1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisów
internetowych i mediów społecznościowych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego lub korzystając
z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, a także drogą
telefoniczną, mailową, listowną bądź osobiście w siedzibie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.
1.3. Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi, a także
każdego procesu przetwarzania danych osobowych odsyłających do tej informacji. Prosimy o
zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę
znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza
Polityka prywatności. Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie ponosi odpowiedzialności za zasady
polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Administrator Danych Osobowych
Polskie Towarzystwo Astronomiczne jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez
użytkowników serwisów internetowych i mediów społecznościowych prowadzonych przez Polskie
Towarzystwo Astronomiczne, w tym portalu Urania Postępy Astronomii, sklepu internetowego,
danych zamieszczanych na forach internetowych prowadzonych lub zarządzanych przez Polskie
Towarzystwo Astronomiczne oraz wszelkich danych osobowych pozyskiwanych w związku z
prowadzoną działalnością, co do których decyduje o celu i zakresie przetwarzania. Pozyskiwanie
danych osobowych może odbywać się w następujący sposób:
•

pośrednio, czyli poprzez pozyskanie informacji z prowadzonej korespondencji służbowej,
danych zamieszczonych przez osobę fizyczną w mediach społecznościowych lub innych danych
publicznie dostępnych w sieci Internet, a także poprzez uzyskanie tych danych nie od osoby,
której dane dotyczą,

•

pośrednio poprzez wypełnienie formularza na stronie Internetowej Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego, portalu Urania Postępy Astronomii lub sklepu internetowego,
zamieszczenie danych na forum internetowym,

•

bezpośrednio, czyli np. telefonicznie, mailowo czy na spotkaniach, konferencjach i innych
eventach branżowych, jak również poprzez kontakt osobisty.

Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Polskie Towarzystwo
Astronomiczne gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików "cookies".
Zasady przetwarzania i ochrony danych w tym zakresie określone są w Polityce Cookies dostępnej na
stronach: https://sklep.pta.edu.pl/content/2-ochrona-prywatnosci, https://www.pta.edu.pl/cookies,
http://www.urania.edu.pl/zasoby/ochrona-prywatnosci.html

2.2. Polskie Towarzystwo Astronomiczne dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były
przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek
oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. Polskie Towarzystwo Astronomiczne
dokłada szczególnej staranności, aby przekazane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami
przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 Rozporządzenia.
2.3. Polskie Towarzystwo Astronomiczne korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług
internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Na zlecenie Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze
strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej,
raportów statystycznych oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony

internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa
przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi i nie
umożliwi Państwa identyfikacji.
2.4. Polskie Towarzystwo Astronomiczne korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania
ze strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy
poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W
odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google
podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
2.5. Informacje dotyczące Google: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania dostępne są na stronach:
www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych
osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje
potrzeba przetwarzania innych Państwa danych osobowych, Polskie Towarzystwo Astronomiczne
może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.
3.1. W celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego
w serwisie internetowym administrowanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne przetwarzamy
takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych
osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody
uniemożliwia kontakt z Polskim Towarzystwem Astronomicznym poprzez serwis internetowy.
3.2. W celu rejestracji członka przystępującego do Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres służbowy, numer telefonu oraz
zajmowane stanowisko.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala
na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy. Przystępując do Polskiego Towarzystwa Astronomicznego jego członkowie,
akceptując obowiązujący statut, zawierają umowę z Polskim Towarzystwem Astronomicznym. Brak
udostępnienia danych uniemożliwia pozostanie członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

3.3. W celu realizacji działań statutowych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w tym działań
marketingu bezpośredniego, windykacji wymaganych składek członkowskich oraz podejmowania
innych czynności wynikających ze Statutu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w tym publikacji,
przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres służbowy, numer telefonu, a
także wizerunku.
Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, który pozwala na
przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych statutowych interesów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne jako
administratora danych osobowych.
3.4. W celu założenia konta w sklepie internetowym przetwarzamy adres e-mail, imię i nazwisko.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych
osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednak brak ich podania
uniemożliwi dokonanie zakupów w sklepie internetowym.
3.5. W celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym oraz prenumeraty wydawnictw
PTA przetwarzamy adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane dotyczące płatności.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala
na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy.

3.6. W celu uczestnictwa w forum internetowym przetwarzamy login i nick użytkownika, które w
określonych sytuacjach mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala
na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
3.7. W celu organizowania i przeprowadzenia konkursów, przetwarzamy imię i nazwisko uczestnika,
jego adres e-mail, adres, numer telefonu i wizerunek laureatów.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który
pozwala na przetwarzanie danych osobowych za dobrowolnie udzieloną zgodą osoby, której dane
dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych,
jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
3.8. W celu opracowania, wydawania, wydruku i dystrybucji, w tym w formie elektronicznej
wydawnictw Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, przetwarzamy imię i nazwisko, numer

telefonu, adres e-mail, adres, a także wizerunek tych osób oraz dane dotyczące ich dorobku
naukowego i wykształcenia.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który
pozwala na przetwarzanie danych osobowych za dobrowolnie udzieloną zgodą osoby, której dane
dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych,
jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
3.9. W celu obsługi użytkowników aplikacji o nazwie AstroGPS której wytwórcą jest Polskie
Towarzystwo Astronomiczne, przetwarzamy dane o geolokalizacji zarejestrowanego użytkownika tej
aplikacji: imię, nazwisko lub pseudonim (nick), adres e-mail lub identyfikator google.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który
pozwala na przetwarzanie danych osobowych za dobrowolnie udzieloną zgodą osoby, której dane
dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych,
jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Dane te
przetwarzane są również przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne w celach statystycznych, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, czyli dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
statutowych interesów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne jako administratora
danych osobowych, jakim jest rozwój aplikacji.
3.10. Polskie Towarzystwo Astronomiczne przetwarza również dane osobowe do celów archiwalnych
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6
ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych statutowych interesów realizowanych
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne jako administratora danych osobowych.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych
kategorii danych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia.
4. Odbiorcy danych osobowych
Polskie Towarzystwo Astronomiczne oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje
zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom,
chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie
uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie
postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych statutowych celów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Zastrzegamy

jednak, że w celu realizacji zamówień ze sklepu internetowego Urania, Państwa dane dotyczące
płatności mogą być dostępne dla operatorów płatności dotpay, PayU, blik, karty Visa MasterCard,
natomiast dane adresowe będą dostępne dla podmiotów realizujących dostawę zakupionych
towarów lub prenumerowanych wydawnictw, a wszelkie dane zapisane w systemach informatycznych
będą także dostępne dla podmiotów świadczących usługę hostingu.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa
dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w
takim samym stopniu. Polskie Towarzystwo Astronomiczne jest zobowiązane do upewnienia się, przed
przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG), że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom
zlokalizowanym w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Polskie Towarzystwo Astronomiczne przetwarza powierzone dane osobowe przez okres niezbędny do
realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności, nie dłużej jednak niż przez 3 lata
od daty ich pozyskania, z zastrzeżeniem:
 w przypadku członkostwa w Polskim Towarzystwie Astronomicznym – przez okres nie dłuższy
niż czas trwania członkostwa;
 w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez osobę fizyczną
zgodę – do momentu wycofania zgody;
 w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingu bezpośredniego – do momentu
wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej niż 3 lata;
 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,
wykorzystywania cookies i administrowania stroną internetową lorsaz danych dotyczących
geolokalizacji - do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż
przez 3 lata;
 w przypadku danych dotyczących realizacji zamówienia w sklepie internetowym – do czasu
przewidzianego przepisami prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 innych danych – przez okres nie dłuższy niż rok od ustania podstawy ich przetwarzania.

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
informujemy, że będą one przetwarzane jedynie do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu dla jakiego
dane te zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Uprawnienia podmiotów danych
Polskie Towarzystwo Astronomiczne respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z
przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie, której dane są przetwarzane
przysługuje prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania danych osobowych,
 usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych;
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do
sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w
celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony
przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. Polskie Towarzystwo Astronomiczne może jednak
pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego
wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji
„prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
 korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub
prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub
celów statystycznych,
 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na
podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której
dane dotyczą ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jej dotyczące w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak

też wnioskować o przekazanie jej danych w takim formacie do wskazanego administratora danych.
Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy
dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez
Polskie Towarzystwo Astronomiczne i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.
Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych możecie
Państwo zrealizować poprzez jeden z poniższych sposobów:
 wysłanie maila bezpośrednio do Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na adres: ...
 złożenie oświadczenia na piśmie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Polskie Towarzystwo Astronomiczne nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
w oparciu o profilowanie.

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
Polskie Towarzystwo Astronomiczne zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed
bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby
nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych
osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności
środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i
dostępność usług przetwarzania danych osobowych.
10. Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej
Polityki prywatności są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
11. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci i użytkownicy
serwisów internetowych i mediów społecznościowych zostaną bezzwłocznie poinformowani poprzez

zamieszczenie

nowej

treści

Polityki

prywatności

https://www.pta.edu.pl/politykaprywatnosci
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

na

stronie:

