
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 Polskie Stowarzyszenie 
Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK) z siedzibą w 
Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 33/13, 
wpisane do rejestru stowarzyszeń i rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
0000626849, NIP 5272774592, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, 
że:  

1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz zgodnie z treścią 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu informowania o działalności prowadzonej 
przez PSTK, a w przypadku członków PSTK także o ich prawach i obowiązkach w ramach 
PSTK. 

3. Państwa dane (dotyczy członków PSTK) będą przechowywane w czasie obowiązywania 
członkostwa w PSTK, a także po jego ustaniu w celach:  

✓ wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
rejestrowych, podatkowych i rachunkowych,  

✓ dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zobowiązaniami finansowymi wobec 
PSTK (zaległe składki członkowskie, zaległe opłaty za szkolenia, itp.). 

4. Państwa dane (dotyczy osób niebędących członkami PSTK) będą przechowywane w 
celu wyrażonym w punkcie 2. do czasu rezygnacji przez Państwa z subskrypcji 
elektronicznego biuletynu PSTK. 

4. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych oraz pracownikom biura rachunkowego obsługującego PSTK 
oraz pracownikom biura siedziby PSTK. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.  

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny 
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania.  

8. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy 
kierować na adres e-mail: kontakt@pstk.org.pl.  


