
_________________________________ 

POLSKIE TOWARZYSTWO BADANIA BÓLU 
_________________________________ 

 

D E K L A R A C J A  
Proszę o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Badania Bólu 

i deklaruję się przestrzegać zobowiązań statutowych 

______________  ______________ 
data, miejscowość  podpis 

Poparcie dwóch członków zwyczajnych PTBB: 

______________  ______________ 
imię i nazwisko  imię i nazwisko 

______________  ______________ 
podpis  podpis 

A N K I E T A  
imię i nazwisko: ___________________________________________________________ 

data, miejsce urodzenia: ___________________________________________________________ 

adres: ____________________ __________________ _______________________________________ 

 kod miejscowość  ulica i nr domu 

tel./fax: ____________________ e-mail: _______________________________________ 

tytuł naukowy: ___________________________________________________________ 

zawód ___________________________________________________________ 

specjalizacja: ___________________________________________________________ 

miejsce pracy: ___________________________________________________________ 

stanowisko: ___________________________________________________________ 

dorobek w zakresie badania 
i leczenia bólu: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________ 

 podpis 

Deklarację należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Badania Bólu, 
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków, tel/fax: (12) 421-08-85 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

udzielona dla Polskiego Towarzystwa Badania Bólu z siedzibą w Krakowie 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Polskie 
Towarzystwo Badania Bólu z siedzibą w Krakowie (31-531), przy ul. Śniadeckich 10, wpisane do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem 0000034450, NIP 783-149-02-81, REGON 631521087 (dalej: 
„Administrator” lub „PTBB”) w celach określonych w klauzuli informacyjnej zawartej poniżej. 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej przekazanej mi przez PTBB w tym: z informacją o celach 
przetwarzania danych osobowych, o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także o prawie żądania przeniesienia moich danych 
osobowych do wskazanego przeze mnie podmiotu. Poinformowano mnie również (przed wyrażeniem zgody 
na przetwarzane moich danych osobowych) o: 

1) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, 
że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej wycofaniem a ponadto dane te będą nadal 
przetwarzane mimo cofnięcia mojej zgody, jeżeli przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 

2) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwrzania moich danych osobwych do celów marketingu 
bezpośredniego czy do celów statystycznych w przypadkach określonych w treści klauzuli informacyjnej 
przekaznej mi przez PTBB; 

3) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez PTBB moich danych 
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  ☐ Wyrażam zgodę  ☐ Nie wyrażam zgody 

 

............................................... 
/ data i podpis/ 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PTBB informacji handlowych, kierowanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w tym na adres e-mail. Zgoda ta obejmuje również używanie telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o których mowa w art. 
172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) a także 
kierowanie do mnie połączeń telefonicznych w celach marketingowych. 

  ☐ Wyrażam zgodę  ☐ Nie wyrażam zgody 

 

............................................... 
/ data i podpis/ 



 

 

Klauzula informacyjna PTBB 

Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”, przesyłamy Państwu treść́ klauzuli informacyjnej 
administratora danych osobowych PTBB. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Badania Bólu z siedzibą w Krakowie 
(31-531), przy ul. Śniadeckich 10, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod numerem 
0000034450, NIP 783-149-02-81, REGON 631521087 (dalej: „Administrator” lub „PTBB”). 

2. PTBB zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
a. realizacji statutowej działalności PTBB, w szczególności rozpatrzenia kandydatury na członka 

stowarzyszenia, przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia, umożliwienia członkowi realizacji 
przysługujących mu praw i obowiązków w związku z członkostwem w stowarzyszeniu, w tym 
przekazywania komunikatów, informacji i dokumentów pochodzących od PTBB, w szczególności 
informacji o planowanych terminach obrad organów PTBB, projektach uchwał oraz innych dokumentów, 
a także w celach ustalenia osób uprawnionych do reprezentacji członka i w celach archiwizacyjnych- 
na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
2261 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PTBB jako 
administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu: 

i. świadczenia usług na rzecz swoich członków, 
ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, 
iii. marketingu usług PTBB oraz realizacji celów statutowych PTBB, 
iv. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych, 
v. obsługi członków PTBB, 
vi. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną internetową PTBB, 
vii. dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

c. w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami/ kontrahentami, z którymi PTBB współpracuje 
w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PTBB wynikającego z poszczególnych przepisów 
prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w szczególności ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach; 

e. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u PTBB lub nawiązaniu współpracy z PTBB 
na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO); 

f. w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności. 
3. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których 

usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, firm 
informatycznych, dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, firm kurierskich, wydawnictw 
współpracujących z PTBB w zakresie czasopisma „Ból” -  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej (z wyłączeniem danych dot. Członków PTBB w ramach 
współpracy z FIC European Pain Federation). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów PTBB jako administratora 

danych, 
 
 
 



 
 
 
 

b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest 
 przetwarzanie danych osobowych (odpowiednio przedawnienia roszczeń wynikających ze zdarzeń, 
z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych), 

c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, 
upływu terminów zawitych czy wygaśnięcia obowiązków PTBB wynikających z właściwych przepisów 
prawa, 

d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb 
marketingowych. 

6. Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces 
ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Państwa jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa 
istotnie na Państwa sytuację. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania 
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.  

8. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. 
Sprzeciw może być złożony: 

a. z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwarzania przez nas Państwa danych dla celów 
statystycznych) – w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia 
zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem; 

b. wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 
9. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres rejestrowy PTBB z dopiskiem dane 

osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ptbb.pl@gmail.com 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt w formie pisemnej, 
na nasz adres rejestrowy z dopiskiem dane osobowe  lub w formie elektronicznej pod adresem 

e-mail: ptbb.pl@gmail.com 

12. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa 
przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub przystąpienie i udział 
w Stowarzyszeniu PTBB  czy też wykonanie usług,i zawarcie/ wykonanie umowy.  
 
 
 
 

............................................... 
/ data i podpis/ 


