
Rejestracja członka Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych 

 

Klauzula informacyjna 

Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych, z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m. s t. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 

0000834755 

oraz 

Unique Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 
0000749823  

zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 

„RODO”), informują że:  

I. Administratorem Państwa danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych są: 

1)  Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych z siedzibą w Warszawie, adres ul. Krakowskie Przemieście 13, 00-

071 Warszawa (zwane dalej Towarzystwem, 
2) Unique Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z  siedzibą w Warszawie, adres ul. Krakowskie 

Przemieście 13, 00-071 Warszawa (Zwane dalej Uniue Wrok).  

II. Kontakt.  

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się w tradycyjnej formie pisemnej na adres 

siedziby administratorów danych, tj. Warszawa (00-071), ul. Krakowskie Przedmieście 13 oraz w formie mailowej pod 

adresem email: kontakt@uniquework.pl 
 

III. Cele i podstawy przetwarzania.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
1. W celu rejestracji Państwa osoby jako członka Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych (zwane dalej 

Towarzystwem), 

2. Realizacji celów statutowych Towarzystwa określonych w Statucie 

3. Kontaktowania się z Państwem, w tym w celach realizacji celów statutowych Towarzystwa poprzez dostępne 

kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail, newsletter, pocztą‒listownie oraz 

telefon; 

4. Prowadzenia bazy członków Towarzystwa w celu ułatwienia ich kontaktu z podmiotami zewnętrznymi takimi 

jak np. odpowiednie władze publiczne, organizatorzy konferencji, wydawcy; 

5. w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w konferencjach, sympozjach oraz przy wydarzeniach 

organizowanych przez Unique Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz jej 

partnerów biznesowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

6. w celu przesyłania do Państwa newslettera o ile wyrażą Państwo na to zgodę  przez Unique Work; 

7. w celu przesyłania do Państwa informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e -mail,  

przesyłanych na wskazany przez Państwa adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany 

numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do 

prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz 

drogą telefoniczną, na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić 

lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi niniejszej klauzuli w pkt IX; 

8. w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług własnych lub podmiotów z nami współpracujących 

(marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, przy wykorzystywaniu  



profilowania polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w niezbędnym zakresie do oceny niektórych 

czynników osobowych, w tym osobistych preferencji i zainteresowań związanych ze świadczonymi przez nas 

usługami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

i ma na celu kierowanie do Państwa takich informacji i ofert, które będą najlepiej odzwierciedlały Państwa 

zainteresowanie; 

9. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) oraz w celu rozliczenia się z Państwem oraz z podmiotami władzy publicznej z wykonywanych na 

Państwa rzecz usług; 

10. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

11. w celach analitycznych służących lepszemu doborowi usług odzwierciedlającemu potrzeby Klientów, ogólnej 

optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi Klientów, budowania wiedzy o naszych Klientach, 

analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania newslettera, tj w celach 1-2 ujętych w pkt III powyżej. Jeżeli 

skorzystają Państwo z tego prawa bez zbędnej zwłoki zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.  

2. W każdej chwili przysługuje Pańśtwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

przetwarzanych w celach 3-7 przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Po złożeniu przez 

Państwa stosownego oświadczenia w formach przewidzianych w pkt II powyżej, przestaniemy przetwarzać 

Państwa dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, w których będziemy władni wykazać, że istnieją ważne, 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności związane 

w szczególności z koniecznością realizacji prawem nakazanych obowiązków lub w przypadku, w którym 

Państwa dane okażą się niezbędne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V. Okres przechowywania danych.  

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas ograniczony, nie dłużej jednak niż: 

1)  do czasu ustania Państwa członkostwa w Towarzystwie; 

2) Do czasu wycofania udzielonej zgody; 

3) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo; 

4) do momentu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu 

związanego z wykonywanymi usługami w przypadku danych osobowych przetwarzanych w wyniku zawa rcia 

umowy lub złożenia zlecenia na wykonanie usług. 

VI. Odbiorcy danych  

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi 

współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w proces organizacji konferencji lub 

szkoleń, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, oraz naszym 

podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom 
marketingowym, windykacyjnym. 

VII. Państwa prawa 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody,   



e) żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przy uwzględnieniu ww. postanowień. 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz do wysyłania do Państwa 

informacji handlowych.  

IX. Zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez  Polskie Towarzystwo 

Chorób Cywilizacyjnych z siedzibą w Warszawie, adres ul. Krakowskie Przemieście 13, 00-071 Warszawa (dalej 

zwanego Towarzystwem) oraz przez Unique Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 

Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (dalej zwanego Unique Work), jako administratorów 

danych osobowych: 

❑ w celu rejestracji członkostwa mojej osoby w Towarzystwie oraz w celu realizacji celów statutowych 

Towarzystwa określonych w Statucie.  

❑  w celu kontaktowania się z Towarzystwa z moją osobą, w tym w celach realizacji celów statutowych 

Towarzystwa poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail, pocztą‒listownie oraz 

telefon, a także w celu prowadzenia bazy członków Towarzystwa i umożliwienia mu kontaktu z podmiotami 

zewnętrznymi takimi jak np. odpowiednie władze publiczne, organizatorzy konferencji,  wydawcy 

❑ w celach otrzymywania newslettera tworzonego przez Towarzystwo. 

❑ w celu udziału w wydarzeniach/konferencjach naukowych organizowanych przez Unique Work.  

❑  w celach marketingowym i kontaktowym, w szczególności w celach informacyjnych o innych konferencjach 

organizowanych przez Unique Work i podmioty z grupy Unique Work. 

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Unique Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą  

w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13  informacji handlowych dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez Unique Work i podmioty współpracujące, wobec czego: 

❑ chcę być informowany/a e-mailowo o promocjach i ofertach specjalnych Unique Work i w związku z tym 

zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Unique Work na wyżej podany adres 

e-mail.  

❑ chcę być informowany/a telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Unique Work i w związku z tym 

zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących  oraz wiadomości SMS/MMS na podany 

przeze mnie numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. 

❑ w celach otrzymywania newslettera tworzonego wspólnie przez administratora danych i podmioty z grupy 

Unique Work. 

Jednocześnie:  

❑ Oświadczam, że akceptuję Statut Towarzystwa i deklaruję chęć przystąpienia jako członek zwyczajny. 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w 

pracach Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich (wymagane)  (tutaj link do 

statutu) 

 


