
Jawny Rejestr Danych 

Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

Lp. 
Nazwa zbioru 

danych 

Oznaczenie 
administratora 

danych 

Oznaczenie 
przedstawi-

ciela 
administra-

tora 
danych 

Oznaczenie 
podmiotu, 
któremu 

powierzono 
przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 

prowadzenia zbioru danych 

Cel 
przetwarzania 

danych  
w zbiorze 

Opis kategorii 
osób, których 

dane są 
przetwarzane  

w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych  

w zbiorze 

Sposób zbierania 
danych do zbioru 

Sposób 
udostępniana 

danych ze 
zbioru 

Oznacze-
nie 

odbiorcy 
danych 

Informacja 
dotycząca 

ewentualnego 
przekazywania 

danych do 
państwa 
trzeciego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Dane 
optometrystów 
ubiegających się 
o Numer 
Optometrysty 

Przewodniczący 
PTOO Kamil 
Chlebicki 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez 
administratorów danych albo 
odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą p 

Rejestracja 
optometrystów 

Optometryści 
ubiegający się  
o NO 

Imię, nazwisko, 
adres zameldowania 
adres do 
korespondencji, 
adres e-mail,  
nr telefonu, 
wykształcenie, seria 
i nr dowodu 
osobistego  

Dane uzyskiwane 
od osób, których 
dotyczą lub z 
innych źródeł 

Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 

2 
Korespondencja 
zewnętrzna 

Przewodniczący 
PTOO Kamil 
Chlebicki 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez 
administratorów danych albo 
odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą p 

Wymiana 
informacji 

Optometryści 
zrzeszeni  
w PTOO oraz nie 
zrzeszeni 

Imię, nazwisko, 
adres 
zameldowania, 
adres do 
korespondencji, 
adres e-mail,  
nr telefonu, 
wykształcenie, seria 
i nr dowodu 
osobistego 

Dane uzyskiwane 
od osób, których 
dotyczą lub z 
innych źródeł 

Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 

3 

Rachunki 
wystawiane 
uczestnikom 
konferencji, 
szkoleń 
organizowanych 
przez PTOO 

Księgowa PTOO 
Maria Dostatnia 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez 
administratorów danych albo 
odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą p 

Potwierdzenie 
opłat za 
szkolenia, 
składki 
członkowskie 

Optometryści 
zrzeszeni  
w PTOO oraz nie 
zrzeszeni, 
przedstawiciele 
innych zawodów 
medycznych 

Imię, nazwisko, 
nazwa firmy, adres 
zameldowania, 
adres siedziby firmy, 
numer NIP 

Dane uzyskiwane 
od osób, których 
dotyczą 

Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 

4 

Wnioski o 
nadanie Numeru 
Optometrysty 

Przewodniczący 
PTOO Kamil 
Chlebicki 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

przetwarzanie jest niezbędne 
dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów 
realizowanych przez 
administratorów danych albo 
odbiorców danych, a 
przetwarzanie nie narusza 
praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą p 

Rejestracja 
optometrystów 

Optometryści 
ubiegający się  
o NO 

Imię, nazwisko, 
adres 
zameldowania, 
adres do 
korespondencji, 
adres e-mail,  
nr telefonu, 
wykształcenie, seria 
i nr dowodu 
osobistego 

Dane uzyskiwane 
od osób, których 
dotyczą lub z 
innych źródeł 

Nie dotyczy 
Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy 

 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Administrator Danych Osobowych 

Elżbieta Pęczkowska Kamil Chlebicki 

 


