
Do Zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
(prosimy o zapoznanie się z informacjami na odwrotnej stronie formularza)
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Informacja o mnie:

Tytuł naukowy: …………………………………………………………………………………

Imię: ……………………………………………………….. …………………………………..

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….

Afiliacja: ..………………………………………………………………………………………

Zajmowane stanowisko:…………………………………………………………………………

Adres witryny WWW (własnej lub ośrodka): ………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………………………………………………

Adres domowy*: ………………………………………………………………………………..

Adres służbowy*: ……………………………………………………………………………….
*  należy podać przynajmniej jeden z adresów

Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia, nazwiska, tytułu naukowego i afiliacji na 
stronie internetowej PTA na liście członków.                    □ Tak     □ Nie

Chcę otrzymywać Uranię na adres domowy / służbowy (warunkiem jest bieżące opłacanie 
składek)                                                                              □ Tak     □ Nie

Członkowie PTA mają możliwość przynależności do European Astronomical Society (EAS) 
bez dodatkowej (poza składkami PTA) opłaty. Czy wyrażasz zgodę na członkostwo w EAS i 
udostępnienie Twoich danych EAS, a także opublikowanie części danych na www tej 
organizacji?                                                                        □ Tak     □ Nie

Informacja o dwóch członkach wprowadzających do PTA:

Tytuł naukowy: ……………………............. Tytuł naukowy: ……………………………….

Imię: ……………………………………...... Imię: ……………………………………..........

Nazwisko: ………………………………..... Nazwisko: ……………………………….........

Afiliacja …………………………………… Afiliacja ………………………………………

E-mail: …………………………………….. E-mail: ………………………………………..

Podpis: …………………………………….. Podpis: ………………………………………..

Uzasadnienie, komentarz (wnioskodawca):

…………………………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………………………...

Uzasadnienie, komentarz (członkowie wprowadzający):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Data   ….……………..    Podpis   ………………………………

Informacje dodatkowe

Zgodnie ze statutem Towarzystwa, członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która
opublikowała  co  najmniej  jedną  pracę  naukową  z  dziedziny  nauk  astronomicznych  lub
posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych (w tym studiów I stopnia).

Informację o ukończonych studiach lub opublikowanych pracach prosimy zawrzeć w polu
„Uzasadnienie,  komentarz  (wnioskodawca)”.  Członkowie  wprowadzający  mogą  również
napisać  kilka  słów  o  kandydacie  w  polu   „Uzasadnienie,  komentarz  (członkowie
wprowadzający)”.

Podpisany wniosek,  wraz z podpisami dwóch członków wprowadzających do PTA prosimy
wysłać na adres Zarządu PTA (zarzad@pta.edu.pl).

Wniosek o przyjęcie do grona członków PTA zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym
posiedzeniu Zarządu Towarzystwa. O przyjęciu w poczet członków powiadomi niezwłocznie
sekretarz Towarzystwa drogą mailową.

Po przyjęciu w grono członków PTA należy opłacić składkę członkowską: w pełnej wysokości
(90zł)  jeśli  przyjęcie  nastąpiło w pierwszej  połowie roku,  bądź połowę składki  (45zł)  gdy
przyjęcie nastąpiło w drugiej połowie roku. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do deklaracji członkowskiej
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 RODO informujemy Państwa, o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i
przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

Administratorem  danych  osobowych,  czyli  pomiotem  decydującym  o  celu  i  zakresie  przetwarzania
Państwa  danych  jest  Polskie  Towarzystwo  Astronomiczne  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  PTA).
Administrator  przetwarza  wyłącznie  dane  pozyskane  od  osoby,  której  dane  dotyczą.  Jedyną  formą
pozyskania danych członków PTA jest wypełniona i podpisana deklaracja członkowska. 



Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych, na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z Państwa przystąpieniem do PTA w charakterze członka;
-  art.  6  ust.  1  lit  f)  RODO w związku  z  realizacją  przez  PTA celów wynikających  z  uzasadnionych
interesów  realizowanych  przez  Administratora,  w  szczególności  działań  marketingu  bezpośredniego,
wewnętrznych  celów  Administratora,  windykacji  wymaganych  składek  członkowskich  i  innych
związanych bezpośrednio z celami PTA wynikającymi ze Statutu;
- art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celu
publikacji listy członków PTA na stronach internetowych.

Podanie  przez  Państwa  danych  jest  dobrowolne,  ale  ich  niepodanie  będzie  skutkować  nieprzyjęciem
Państwa  w  poczet  członków  PTA,  a  także  możliwością  wykonania  innych  czynności  związanych  z
uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora.

Odbiorcami  Państwa  danych  są  dostawcy  usług  poczty  elektronicznej,  rozwiązań  informatycznych,
podmioty prowadzące wewnętrzną i zewnętrzną windykację, a także osoby, którym powierzone zostanie
przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  w  związku  z  realizacją  przez PTA  celów  określonych  w
Statucie.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są
przekazywane poza jej terytorium dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały
zgromadzone  i  były  przechowywane  w  sposób  gwarantujący  odpowiedni  poziom  zabezpieczeń.  Nie
przetwarzamy i nie powierzamy do przetwarzania danych osobowych do państw poza Unią Europejską, a
w przypadku, gdy byłoby to niezbędne zapewnimy, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez
podmioty, które zapewniają adekwatność ochrony do standardów przyjętych w Unii Europejskiej. 

Dane  osobowe  będą  przechowywane  tak  długo  jak  będą  Państwo  pozostawać  członkami  PTA,  z  tym
zastrzeżeniem  jednak,  że  Administrator  uprawniony  jest  do  dalszego  przetwarzania  danych  w  celach
archiwizacyjnych,  administracyjnych,  statystycznych  i  windykacyjnych  zgodnie  z  terminami
przedawnienia wynikającymi z kodeksu cywilnego, nawet po ustaniu członkostwa.

Respektujemy przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych.
W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  jej  danych  w  usprawiedliwionych  celach,  w  tym
marketingu bezpośredniego. 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo
wycofać ją w każdym momencie.  Wycofanie zgody nie  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych do czasu wycofania zgody i pozostaje bez wpływu na dalsze członkostwo w PTA.
W celu realizacji wskazanych uprawnień mogą się Państwo skontaktować z Administratorem: 
-  pisemnie,  kierując  korespondencje  na  adres  ul.  Bartycka  18,  00-716  Warszawa  Oznaczając
korespondencję „dane osobowe”
- telefonicznie pod numerem +48 22 3296145
- przez pocztę elektroniczną pod adresem administrator@pta.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując „dane
osobowe”.

Wobec przetwarzania danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.


