
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 

 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie rejestrowe 

Polskie Forum Choreologiczne (KRS 0000401607) z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Filipińska 1, kod pocztowy 61-123, e-mail: choreologia@gmail.com, tel. 601 567 178 

 

Dane Osobowe członków stowarzyszenia Polskie Forum Choreologiczne 

będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody jak 

i pozostałych podstaw do ich przetwarzania: 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu organizacji konferencji, wymiany 

korespondencji i realizacji procesu wydawniczego oraz realizacji celów starutowych 

PFCH: 

1. Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
choreologami oraz innymi osobami, które pracują w pokrewnych dziedzinach 
(historia sztuki, muzykologia, teatrologia itp.). 

2. Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań badawczych członków 
stowarzyszenia. 

3. Wspieranie rozwoju badań choreologicznych w Polsce oraz promocja dokonań 
naukowych polskich choreologów. 

4. Popularyzacja wiedzy choreologicznej. 

5. Stwarzanie warunków do współpracy międzynarodowej polskich choreologów. 

6. Wspieranie rozwoju szkolnictwa i instytucji naukowych działających w zakresie 

choreologii. 

  

Okres przechowywania danych: 

Dane będą przechowywane przez okres członkowstwa w stowarzyszeniu. 

 

 

 

mailto:choreologia@gmail.com


Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Odbiorcy danych: 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, naszym partnerom, 

instytucjom i firmom, z którymi współpracujemy (instytucje naukowe, 

współorganizatorzy konferencji, sponsorzy, operatorzy pocztowi, organy uprawnione 

do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, banki do realizacji 

płatności). 

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o 

których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Nie przekazujemy informacji do państwa trzeciego i/lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią, akceptuję i wyrażam zgodę. 

 

 

   data     czytelny podpis 


