
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
POZYSKIWANYCH W SPOSÓB INNY, NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
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Zgodnie z art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) 
– nazywanego dalej RODO informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest:   

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników           
z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, (87-100 Toruń), z którym można się 
skontaktować poprzez: 
1) adres e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl 
2) pisemnie na adres siedziby: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55; 
3) telefonicznie : +48 (56) 650-00-44; fax numer: +48 (56) 650-03-33,  

w dni powszednie w godz. 7.00-15.00.  
 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych  
 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 
skontaktować poprzez e-mail: iod@impib.lukasiewicz.gov.pl lub listownie na adres 
Administratora. 
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 
 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji: listów intencyjnych; umów, 
porozumień; kontraktów; praktyk zawodowych; stażów osób nabywających umiejętności 
praktyczne do wykonywania pracy; zamówień publicznych oraz obsługi korespondencji, prawa 
dostępu do informacji publicznej, realizacji projektów badawczych i innych zadań wynikających 
z działalności ustawowej Łukasiewicz – IMPiB w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej 
wraz z zasadami komercjalizacji, na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania  umowy lub do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze i wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie 
publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
i z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, polegających na prawidłowej i terminowej realizacji 
zawartych umów/porozumień/listu intencyjnego/kontraktu, w tym na możliwości 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z prowadzoną działalnością 
ustawową jako instytutu badawczego oraz m.in. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.       
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym 

- i dotyczy osób reprezentujących Strony umowy/porozumienia/listu intencyjnego/kontraktu, 
osób wskazanych w tych dokumentach do kontaktów i wszystkich innych osób 
zaangażowanych w realizację umowy/porozumienia/listu intencyjnego/kontraktu. 
 

4. Zakres danych osobowych 
 

W przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest 
umowa/porozumienie/list intencyjny/kontrakt obejmuje imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email oraz NIP albo 

mailto:iod@impib.lukasiewicz.gov.pl
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określone w umowie/porozumieniu/liście intencyjnym/kontrakcie inne dane przekazane przez 
podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie/list intencyjny/kontrakt.  
W przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i innych 
osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartego porozumienia/umowy/listu 
intencyjnego/kontaktu zakres danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 
 

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 
 
Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać innym podmiotom przetwarzającym 
na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania. Zakres 
przekazywanych danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi 
w związku ze świadczonymi usługami np. IT, finansowymi, ubezpieczeniowymi, 
marketingowymi, audytorskimi, kurierskimi i pocztowymi, ochrony osób i mienia. Odbiorcami 
mogą być osoby współpracujące, zleceniobiorcy, wykonawcy, kontrahenci, klienci i inne 
podmioty, którym Administrator zlecił te czynności w ramach zawartej umowy. Powierzenie 
przetwarzania Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy te podmioty zapewnią, przy 
użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, właściwą ochronę Pani/Pana 
praw. Odbiorców tych danych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich 
okolicznościach wszelkich danych, w tym Pani/Pana danych osobowych. 
Pani/Pana dane osobowe będą także ujawnione pracownikom Administratora w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków i posiadanych upoważnień. 
Pani/Pana dane osobowe Administrator udostępnia (w zakresie i na podstawie upoważnienia 
wynikającego z obowiązującego prawa) podmiotom kontrolującym Administratora oraz innym 
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, 
prokuraturze, Policji, ABW, CBA, KAS i innym publicznoprawnym organom).  

 
6. Okres przechowywania danych 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, 
w tym przez okres przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) i regulacji 
wewnętrznych obowiązujących u Administratora, i tak:  

1) do 6 lat dla roszczeń majątkowych, 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla 
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, liczonych od ostatniego 
dnia roku kalendarzowego ( chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata), w 
którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a jeśli chodzi o materiały 
archiwalne, przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, 
opracowanym na podstawie ww. aktów prawnych lub do przedawnienia ewentualnych 
roszczeń; 

2) w zakresie danych, gdzie Pani/Pan wyraziłaś/eś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą 
przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, z tym zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do końca 
terminu wskazanego w ppkt. 1, jeśli istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.  

 
7. Prawa podmiotów danych 

 
1) Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

a) do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO; 
b) sprostowania (poprawienia) danych, zgodnie z art. 16 RODO, 
c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, 
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO; 

2) W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 
a)  przeniesienia danych do innego Administratora danych w zakresie określonym w art. 

20 RODO, 
b)  do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) i f), w tym profilowania, zgodnie z art. 21 RODO, 
c)  usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO. 
 

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania stosownie do art. 
20 i 22 RODO. 
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9. Źródło pochodzenia danych 
 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał 
dokument, o którym mowa w pkt 4. 

 
10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 
Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych - na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl - gdy uznasz, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. 
 

11. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (rozumianego jako 
państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
 


