
Szanowni Państwo, 

w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia 

zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, 

uprzejmie Państwa informujemy, iż Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych daje Państwu 

możliwość nabycia odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja w formie polityk ochrony danych 

osobowych będzie składała się z niezbędnych procedur uwzględniających specyfikę Państwa 

organizacji w rozumieniu pracowni techników/protetyków dentystycznych.  

Warunki cenowe:  

By umożliwić Państwu dostęp do stosownej dokumentacji, Polskie Towarzystwo Techników 

Dentystycznych nawiązało współpracę z organizacją ISO-LEX Sylwia Kochman (www.iso-lex.pl) 

negocjując tym samym preferencyjne warunki cenowe dla Państwa.  

Cena dla Członków Stowarzyszenia – 200 zł netto plus podatek VAT 23% 

Cena dla osób niebędących Członkami Stowarzyszenia – 500 zł netto plus podatek VAT 23% 

W celu zamówienia dokumentacji proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:  

1. Wysyłacie Państwo na adres mailowy rodo@pttd.org.pl dane rejestrowe swojej działalności w 

celu wystawienia faktury za udostępnienie dokumentacji przez podmiot ISO-LEX Sylwia 

Kochman.  

2. Czekacie Państwo na fakturę, która zostanie do Państwa wysłana za pośrednictwem 

Stowarzyszenia na wskazany przez Państwa adres mailowy.  

3. Opłacacie Państwo fakturę.  

4. Dostajecie Państwo na wskazany przez Państwa adres mailowy komplet dokumentów 

gotowych do wdrożenia.  

5. Drukujecie Państwo dokumentację, zapoznajecie się Państwo z jej treścią, po czym 

przyjmujecie w organizacji poprzez jej podpisanie w wyznaczonych miejscach.  

Klauzula informacyjna dla Państwa: 

W przypadku realizacji Państwa zamówienia na przedmiotową dokumentację, Administratorem 

Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych z siedziba na ul. 

Leszczyńskiej 4/10, 93-347 Łódź oraz  ISO-LEX Sylwia Kochman z siedzibą na ul. Dalekiej 8, 44-240 

Żory. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. Państwa dane osobowe (w rozumieniu danych rejestrowych firmy oraz adresu e-

mail): 

• będą przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia,  

• będą przetwarzane na podstawie nawiązanej współpracy w zakresie udostępnienia wzorów 
odpowiednich polityk ochrony danych,  

• dane rejestrowe Państwa firmy mogą być przekazywane do zewnętrznego biura księgowego 
Administratora lub do kancelarii prawnej w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń,  
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• będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a także 
przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. 

Macie Państwo prawo: 

• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych, do 
złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt z Administratorami w sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do 
celów złożenia przedmiotowego zamówienia jest możliwy za pomocą adresu e-mail:  
biuro@pttd.org.pl oraz sylwia.kochman@iso-lex.pl 
Dodatkowo informujemy, iż dokumentacja w postaci polityk ochrony danych została przyjęta również 

w naszych organizacjach. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, iż odpowiednie polityki ochrony 

danych wdrożone w naszych organizacjach (PTTD oraz ISO-LEX Sylwia Kochman), będziemy poddawać 

regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie 

przetwarzania Państwa danych osobowych.  


