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Czas płynie szybko, niedługo
nadejdzie wiosna, a z wiosną termin
regulowania składek członkowskich.
Gorąco zachęcamy do regularnego
opłacania składek, które pozwalają
funkcjonować towarzystwom

naukowym. Numer konta znajdą
Państwo TUTAJ (PTM) lub TUTAJ
(PTIDiK).
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artykułów.

POLISH JOURNAL OF
MICROBIOLOGY
•

Z wyrazami szacunku
Adrian Augustyniak

PTM jest stowarzyszone w ramach
FEMS co oznacza, że będąc
członkiem towarzystwa można
ubiegać się o granty. Więcej
informacji TUTAJ.

Podobnie jak poprzednim razem, znajdą w
nim Państwo aktualne informacje,
propozycje konferencji oraz kilka
wybranych publikacji.
Logotypy Towarzystw są interaktywne,
podobnie jak wszystkie podkreślone części
tekstu. Po kliknięciu powinny wywołać
okno przeglądarki internetowej. Jeśli tak
się nie dzieje, można wykorzystać skrót
CTRL + lewy przycisk myszy.

2. Powiązano występowanie
enterowirusa A u dzieci z
rozwojem cukrzycy typu I:
https://www.nature.com/
articles/s41598-018-38368-8
3. Avibactam, jako inhibitor
karbapenemazy VCC-1: https://
aac.asm.org/content/
early/2019/01/24/AAC.02112-18

POSTĘPY MIKROBIOLOGII

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazuję Państwu drugi
numer newslettera. Dzięki połączeniu sił z
Oddziałem Terenowym Polskiego
Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej
i Klinicznej zwiększa się jego zasięg.

1. Odkryto nową drogę wejścia do
komórki wirusa grypy (A),
wyizolowanego od nietoperza:
https://www.nature.com/
articles/s41586-019-0955-3

Zachęcamy do publikowania
artykułów w czasopismach PTM,
prosimy także o cytowanie

PTM i PTIDiK,
Oddziały w Szczecinie

WYBRANE PUBLIKACJE

•

Aktualności w sprawie Ustawy 2.0

4. Stosowanie antybiotyków w
akwakulturach sprzyja
transferowi genów oporności:
https://
microbiomejournal.biomedcent
ral.com/articles/10.1186/
s40168-019-0632-7

OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY PTM
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Stefana Banacha 1B, 02-097,
Warszawa, KRS 0000006649 (dalej: PTM). Pani/
Pana dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r; (RODO) tj. jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz.210 ze zm.), a
także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora a związanych z realizacją celów
statutowych PTM oraz weryfikacją dostępu do
strony internetowej PTM. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celach statutowych PTM, tj.
związanych z prowadzeniem ewidencji członków
zwyczajnych oraz w celach wynikających z
przynależności do PTM, takich jak: kontroli
opłacania składek, udział w konkursie im. prof.
Edmunda Mikulaszka, a także w celu kontrolowania
dostępu do strony internetowej PTM. Podanie
danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie
uniemożliwi funkcjonowanie jako członek PTM.
Pani/Pana dane będą udostępniane uprawnionym
na podstawie przepisów prawa organom
państwowym. Pani/Pana dane będą również
przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT. Pani/
Pana dane osobowe będą przetwarzane do ustania
członkostwa w PTM, a następnie przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń (tj. przez czas przedawnienia tych
roszczeń). Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do
swoich
danych
osobowych,
żądania
ich
sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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1. V I I K O N F E R E N C J A
OGÓLNOPOLSKA:
MIKROBIOLOGIA
FARMACEUTYCZNA.
GDAŃSK, 22-24 MAJA
2019 R.
2. 8. MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA WEIGLOWSKA. ŁÓDŹ,
26-28.06.2019
3. 8TH CONGRESS OF EUROPEAN
MICROBIOLOGISTS - FEMS2019, 7-11
JULY 2019, GLASGOW, SCOTLAND
4. 7TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF
LIFE SCIENCES, 23 - 25 SEPTEMBER 2019
KRAKOW, POLAND

