
Zarządzenie Nr 7/2019 
Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 19 listopada 2019 r. 

 
w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK 

oraz trybu postępowania z deklaracjami. 
 

Na podstawie § 2 pkt. 2 Uchwały nr 144/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 
16 listopada 2019 r. w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w 
PTTK, w związku z Rozporządzeniem 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 
65/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781), zarządzam co następuje:  
 

§ 1 
1. Wprowadzam w życie znowelizowaną „Deklarację członka zwyczajnego PTTK” dla osób 

wstępujących do PTTK, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Wprowadzam w życie klauzulę „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” dotyczącą  

członka zwyczajnego PTTK”, jako załącznika do deklaracji wymienionej w ust. 1, 
zawierającą jednocześnie klauzulę informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
1. Deklaracje członków zwyczajnych PTTK złożone w Oddziałach PTTK do 31 grudnia 2019 r.  

zachowują ważność. 
2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. każdy członek zwyczajny PTTK przyjęty w poczet członków 

zwyczajnych Towarzystwa do dnia 31 grudnia 2019 r. powinien wypełnić nową klauzulę 
„Zgody na przetwarzania danych osobowych” dot.  członka zwyczajnego PTTK. 

3. Każdy Oddział PTTK, jako współadministrator danych osobowych członków zwyczajnych 
PTTK, zobowiązany jest do doręczenia każdemu członkowi zwyczajnemu PTTK 
zrzeszonemu w tym oddziale o której mowa w § 1 ust. 2 .  

4. Z dniem 1 stycznia 2020 r. kandydat na członka zwyczajnego PTTK, do nowej deklaracji 
członkowskiej załącza jedną fotografię formatu legitymacyjnego, którą umieszcza się 
w legitymacji członka zwyczajnego PTTK. 

 
§ 3 

Członek zwyczajny PTTK zrzeszony w oddziale, zmieniający swoją przynależność do innego 
oddziału, otrzymuje z dotychczasowego oddziału PTTK tylko swoją „Deklarację członka 
zwyczajnego PTTK”. W nowym oddziale PTTK składa otrzymaną z poprzedniego oddziału 
PTTK „Deklarację członka zwyczajnego PTTK” oraz podpisuje nową klauzulę „Zgody 
na przetwarzanie danych osobowych” dot. członka zwyczajnego PTTK”.  
 

§ 4 
Tryb postępowania z „Deklaracjami członków zwyczajnych PTTK” oraz dotychczasowymi 
zgodami na przetwarzanie danych osobowych członków PTTK, którzy utracili członkostwo 
zwyczajne w PTTK, określa „Polityka ochrony danych osobowych PTTK”.  

 



§ 5 
Druki znowelizowanego wzoru „deklaracji” oraz wzór klauzul wymienionych w § 1 przekazuje 
oddziałom PTTK, a za ich pośrednictwem kołom lub klubom PTTK, Biuro Zarządu Głównego 
PTTK. 
Druki umieszczone są na stronie internetowej ZG PTTK [pttk.pl]. 

 
§ 6 

1. Traci moc Zarządzenie nr 19/99 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 25 listopada 1999 r. 
w sprawie wprowadzenia z życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
 

Sekretarz Generalny ZG PTTK 
/-/ Adam Jędras 

 
Otrzymują do realizacji: 
1. Biuro ZG PTTK 
2. Zarządy oddziałów PTTK 

a za ich pośrednictwem koła lub kluby PTTK 
 


