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Na podstawie art. 26 w zw. z art. 13 i 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. Administrator danych osobowych    

 
Wszystkie podmioty wchodzące w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz zawarły między sobą 
umowę o współadministrację i w przypadku gdy w niniejszej informacji mowa jest o jednym           
z Współadministratorów zwany jest on Administratorem. 
 
Współadministratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 55, (87-100 Toruń), zwana też Łukasiewicz - IMPiB, z którym można 
skontaktować się 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.  
  

 Innymi Współadministratorami Pani/Pana Danych Osobowych są: 
 

1) Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, 
2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, z siedzibą w Katowicach 

(40-189), ul. Leopolda 31, 
3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, z siedzibą           

w Łodzi (90-570), ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 
4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, 

z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 8, 
5) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, z siedzibą 

w Warszawie (02-676), ul. Postępu 9, 
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", z siedzibą 

w Kędzierzynie-Koźlu (47-225), ul. Energetyków 9, 
7) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, z siedzibą w Warszawie (04-703), 

ul. Pożaryskiego 28, 
8) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, z siedzibą w Poznaniu (61-

755), ul. Estkowskiego 6, 
9) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, z siedzibą w Warszawie (02-256), 

ul. Al. Krakowska 110/114, 
10) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. 

Sowińskiego 5, 
11) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, z siedzibą w Warszawie 

(02-516), ul. Starościńska 5, 
12) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, z siedzibą w Warszawie (01-

796), ul. Duchnicka 3, 
13) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, z siedzibą 

w Gliwicach (44-100), ul. Karola Miarki 12-14, 
14) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu (61-139), 

ul. Jana Pawła II 14, 
15) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, z siedzibą w Puławach 

(24-110), ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 
16) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, z siedzibą w Krakowie (30-418), 

ul. Zakopiańska 73, 
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17) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, z siedzibą w Warszawie (03-
236), ul. Annopol 6, 

18) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, z siedzibą w Łodzi (91-462), 
ul. Zgierska 73, 

19) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, z siedzibą w Gliwicach (44-100), 
ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 

20) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, z siedzibą w Zabrzu 
(41-800), ul. Roosevelta 118, 

21) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, z siedzibą w Poznaniu (60-654), 
ul. Winiarska 1, 

22) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny, z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. 
Rydygiera 8, 

23) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, z siedzibą w Warszawie (02-
668), ul. Al. Lotników 32/46, 

24) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji , z siedzibą w Radomiu (26-
600), ul. Pułaskiego 6/10, 

25) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, z siedzibą 
w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, 

26) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, z siedzibą w Warszawie (03-
450), ul. Ratuszowa 11, 

27) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, z siedzibą w Łodzi (92-103), 
ul. Brzezińska 5/15, 

28) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 
z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Racjonalizacji 6/8, 

29) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, z siedzibą 
w Katowicach (40-203), ul. Roździeńskiego 188, 

30) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", 
31) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor", z siedzibą w Poznaniu 

(61-055), ul. Warszawska 181, 
32) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, z siedzibą 

w Krakowie (30-011), ul. Wrocławska 37a, 
33) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą 

w Warszawie (02-486), ul. Al. Jerozolimskie 202, 
34) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, z siedzibą w Poznaniu 

(60-963), ul. Starołęcka 31, 
35) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z siedzibą w Warszawie (03-

301), ul. Jagiellońska 55, 
36) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, z siedzibą 

we Wrocławiu (54-066), ul. Stabłowicka 147. 
 

Każdy z wyżej wymienionych Administratorów przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe                      
w uzgodnionym, w umowie o współadministrację, zakresie. Niezależnie od wskazanych zakresów 
odpowiedzialności każdego z Administratorów, każdy z nich odpowiada wobec Pani/Pana za 
zgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych.  
 
Każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do stosowania odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Pani/Pana 
Danych Osobowych, z tym że za środki techniczne i organizacyjne związane bezpośrednio                
z funkcjonowaniem niniejszego systemu informatycznego odpowiedzialność ponosi Centrum 
Łukasiewicz.  
 
Może się Pani/Pan z nami skontaktować: listownie, drogą e-mail lub telefonicznie – dane 
teleadresowe każdego z Administratorów dostępne są na stronach Internet ww. jednostek. 
 
Może też Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego 
zamieszczonego w zakładce RODO: https://lukasiewiczgov.sharepoint.com/sites/RODO lub za 
pośrednictwem e-maila umieszczonego na stronie danego Administratora.  

https://lukasiewiczgov.sharepoint.com/sites/RODO
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2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych  
 

1) Każdy ze Współadministratorów wyznaczył swojego Inspektora ochrony danych. Są to osoby, 
z którymi może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem przez 
nas Pani/Pana Danych Osobowych.   

 
2) Dane kontaktowe Inspektorów ochrony danych zamieszczone są na stronie Internet każdego 

wskazanego wyżej Administratora, z tym że z Inspektorem ochrony danych Łukasiewicz – 
IMPiB, można skontaktować się pod adresem iod@impib.lukasiewicz.gov.pl lub listownie na 
adres tego Administratora. 

 
3) Może nam Pani/Pan również przesłać zapytanie do Inspektora ochrony danych za 

pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Centrum Łukasiewicz 
w zakładce RODO: https://lukasiewiczgov.sharepoint.com/sites/RODO. Twoje zapytanie 
zostanie przekazane właściwemu inspektorowi ochrony danych.  

 
3. Cele przetwarzania  

 
1) Narzędzie informatyczne (system) zostało wdrożone by sprawnie realizować zadania i cele 

Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zgodnie z umową o współadministrowaniu Pani/Pana Dane 
Osobowe mogą być przetwarzane jedynie w celach związanych z wykonywaniem 
ustawowych zadań i obowiązków jednostek Sieci Badawczej Łukasiewicz lub w celach 
wspierających wykonywanie przez Współadministratorów ich ustawowych zadań                      
i obowiązków. 

2) Przetwarzanie danych odbywa się w ramach narzędzia informatycznego opartego o usługę 
Microsoft Active Directory oraz pakiet Microsoft Office 365. 

 
4. Podstawą prawna przetwarzania 

 
Pani/Pana Dane Osobowe w zależności od kontekstu kontaktu z nami, mogą być przez nas 
przetwarzane na podstawie:  

 
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 

przez Administratora w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych wiąże się                
z usprawnieniem procesu komunikacji między osobami zatrudnionymi w ramach Sieci 
Badawczej Łukasiewicz oraz w zakresie w jakim przetwarzanie to jest umotywowane 
działalnością wspierającą wykonywanie ustawowych zadań i celów podmiotów wchodzących 
w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz; 

2) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi, przy czym podstawa ta ma zastosowanie wyłącznie do danych 
przetwarzanych przez Centrum Łukasiewicz w celu wykonywania obowiązków publiczno-
prawnych względem Instytutów Sieci lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa, a przypadku Łukasiewicz-IMPiB, w celu wykonania zadań realizowanych w interesie 
publicznym nałożonych mocą ustawy na instytut badawczy, którym jest ten Administrator;  

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w ramach wykonywania swoich obowiązków ustawowych               
w zakresie w jakim przetwarzanie te wiąże się z wykonywaniem takich obowiązków; 

4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w ramach zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 
obejmuje dane użytkownika systemu, które wprowadza on samodzielnie do systemu. 

 
5. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych i Kategorie Osób, których dane dotyczą 

 
Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana Danych Osobowych : 
1) imię i nazwisko, 
2) pełniona funkcja, 
3) nazwa Instytutu zatrudniającego, 
4) adresy e-mail, 
5) numery telefonów, 

mailto:iod@impib.lukasiewicz.gov.pl
https://lukasiewiczgov.sharepoint.com/sites/RODO
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6) przełożony, 
7) stanowisko, 
8) komórka organizacyjna, 
9) informację o posiadanych uprawnieniach, 
10) dane niezbędne do uwierzytelnienia, 
11) informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu informatycznego, 
12) informacje dotyczące aktywności Użytkownika w systemie informatycznym. 

 
Podmiot danych (użytkownik systemu) będzie mógł także samodzielnie i dobrowolnie podjąć 
decyzję co do umieszczenia w narzędziu innych swoich danych osobowych niż dane wskazane 
powyżej, takie jak: fotografia, profil i doświadczenie zawodowe. Narzędzie zapewnia 
dobrowolność podania takich danych i możliwość ich usunięcia. 
 
W systemie przetwarzane są jedynie Dane Osobowe: kierownictwa, pracowników                               
i współpracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

 
6. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

 
Pani/Pana Dane Osobowe będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. realizację usług zapewniających rozwiązania 
techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 
dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym) oraz realizację obsługi prawnej, 
ubezpieczeniowej, audytorskiej, konsultingowej. Tacy odbiorcy posługują się Pani/Pana danymi 
tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz wtedy i tylko wtedy, gdy podmioty te zapewnią, przy 
użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, właściwą ochronę Pani/Pana praw - 
dlatego, że mają z poszczególnymi Administratorami zawartą umowę o powierzeniu danych 
osobowych do przetwarzania. 
 
Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 
Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 
46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: korzystamy do realizacji swoich celów z 
oprogramowania MS Office 365 i Active Directory; tym samym, Dane Osobowe przechowywane 
są w chmurze, co skutkować może przekazaniem ich odbiorcy w państwie trzecim, jednak 
przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi w decyzji Komisji 
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Tarcza 
Prywatności  UE-USA; regulamin korzystania z usług online w zakresie MS Office 365 oraz 
zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych 
osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności: 
1.oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement; 
2.umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - 
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/. 
MS Office 365 jest zgodny z międzynarodowymi normami dotyczącymi standardów ochrony, 
czego potwierdzeniem jest certyfikat ISO/IEC 27001. Usługa poddawana jest ponadto regularnym 
audytom. Usługa posiada certyfikat zgodności swoich usług z normą ochrony danych osobowych 
w chmurze ISO 27018, co oznacza, że przechowywane w chmurze Dane Osobowe nie będą 
wykorzystywane w celach marketingowych bez ich wiedzy. 
 
Pani/Pana Dane Osobowe będą ujawnione pracownikom Współadministratorów w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków i posiadanych upoważnień.  

 
Pani/Pana Dane Osobowe dany Administrator udostępnia (w zakresie i na podstawie 
upoważnienia wynikającego z obowiązującego prawa) podmiotom kontrolującym tego 
Administratora oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa (np. sądom, prokuraturze, Policji, ABW, CBA i innym publicznoprawnym organom). 

 
 

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/


 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 
87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, Tel: +48 56 650 00 44 
E-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl │ NIP: 879 017 06 91, REGON: 000044569  
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydz. Gospodarczy KRS Nr: 0000856159  Strona 5 z 5 

7. Okres przechowywania danych 
 

Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane do wypełnienia celu dla którego zostały zebrane         
i istnienia podstawy do ich przetwarzania, zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z regulacji 
wewnętrznych Administratorów (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) opracowanych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                   
i archiwach (Dz. U. 1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.), przez okres niezbędny do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub 
też innym postępowaniu pozasądowym, zarówno po Naszej, jak i Pani/Pana stronie, z tytułu 
umowy lub prawa. 

 
8. Prawa podmiotów danych 

 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych Osobowych ma Pani/Pan prawo: 
1) do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 
2) do sprostowania oraz uzupełnienia danych, zgodnie z art. 16 RODO; 
3) do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO; 
4) do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO; 
5) do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu do 

przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO; 
6) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 
7) do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego 

na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania, zgodnie z art. 21 RODO; 
8) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO; 
9) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 RODO, w zakresie w 

jakim podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem. 
 

9. Źródło pochodzenia danych 
 

1) Pani/Pana Dane Osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał 
dokument, o którym mowa w pkt 1. 

2)  Podanie przez Panią/Pana danych: 
a) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa dany Administrator. Jeżeli odmówi 

Pani/Pan podania Swoich danych lub poda nieprawidłowe dane, Współadministratorzy 
nie będą mogli zrealizować, w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, celu do jakiego 
zobowiązują ich przepisy prawa; 

b) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, a zgoda  może być cofnięta w 
dowolnym momencie. 

 
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 uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/pana danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. 


