
 

Informacja Administratora danych osobowych 

 

Administrator i dane kontaktowe Administratora 

Administratorem Danych Osobowych oraz strony www.psotm.pl jest Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii 

Manualnej (PSOTM) ul. ul. Czesława Przybylskiego 10/12, 02-777 Warszawa. To  Administrator – usługodawca  serwisu 

internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą 

wykorzystywane. 

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na nasz 

adres mailowy: stowarzyszenie@psotm.pl. 

Przetwarzanie danych 

W naszych serwisach internetowych zbieramy dane osobowe w następujący sposób: 

1. Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy 

Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Uczestników Akademii OMT. Rejestracja 

jest niezbędna do świadczenia przez nas usługi. 

2. Kontakt 

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia 

odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację. 

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane 

zawarte w przesłanych załącznikach (przez formularz zgłoszeniowy),  dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, 

adres firmy, NIP), wykształcenie. 

Podczas Twojej aktywności w serwisach internetowych zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, 

kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki . 

Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają 

na Państwa identyfikację. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane w celach: 

• realizacji umowy o świadczenie usług 

• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania 

oferty  

• weryfikacji tożsamości  

• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej  

• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia 

roszczeń  

http://www.psotm.pl/
mailto:stowarzyszenie@psotm.pl


Okres przechowywania danych 

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: 

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia, 

• w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu 

przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), 

• w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny 

z obowiązującymi przepisami. 

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia 

skutecznego sprzeciwu, 

Twoje Prawa 

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych, 

• prawo do żądania sprostowania danych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do usunięcia danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

• prawo do cofnięcia zgody, 

• prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. 

Przekazywanie danych 

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, 

agencjom marketingowym, oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej 

Terapii Manualnej (PSOTM) na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane 

osobowe na podstawie specjalnej umowy 

z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych. 

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego 

prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez 

przepisy prawa. 

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub 

mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. 

Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO. 

Postanowienia końcowe 

• W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

• O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail. 

• Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia opublikowania jej na stronie Polskiego Stowarzyszenia 

Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM). 

 



Cookies 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies 

oraz adresów IP. 

2. Adresy IP zbierane na podstawie analizy logów dostępowych są wykorzystywane w celach technicznych związanych 

administracją serwerem naszego Serwisu. 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane 

są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym 

do nich dostęp jest operator Serwisu. 

5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: 

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe 

i nie pozwalają na Państwa identyfikację. 

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika 

przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające 

pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych 

Serwisu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień 

i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 

Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej 

dostosowanych do ich zainteresowań. 

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 

mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione 

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również 

przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 

- Zarząd PSOTM - 

 


