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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), kontakt telefoniczny: 
+48566500044, e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl  

2. W sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się z: 
Inspektorem ochrony danych, pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55,     
e-mail: iod@impib.lukasiewicz.gov.pl . 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zwłaszcza w postaci wizerunku, realizowane jest     
w celu popularyzacji działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów 
Polimerowych i Barwników i odbywa się na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, w zw. 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 i w zw.   
z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jest 
niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym przez 
Administratora i zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów realizowanych      
w ramach prowadzonej polityki naukowej państwa, badań naukowych i prac rozwojowych 
oraz innej działalności ustawowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,  
szczególnie ważnej dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa; 

2) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Pani/Pana zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz 
Administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia 
Pani/Pana sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające).  
W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, 
zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. 
Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie    
w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę 
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do prowadzenie 
działań marketingowych, promocyjnych, handlowych i w zakresie Public relations (PR) 
przez Administratora, w tym organizacji uroczystości i wydarzeń realizowanych przez 
niego.  
Przebywanie przez Panią/Pana na takim wydarzeniu lub uroczystości jest równoznaczne     
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: portale 
społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, gdy wystąpią z takim 
żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać innym podmiotom 
przetwarzającym, które świadczą na jego rzecz usługi, w tym: informatyczne, marketingowe i w 
zakresie Public relations (PR), zgodnie z zawartymi umowami o powierzeniu danych osobowych 
do przetwarzania, z którymi współpracuje Administrator. Zakres danych przekazany tym 
podmiotom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku 
ze świadczonymi usługami. 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.  
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5. Pani/Pana dane osobowe Administrator udostępnia też (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 i innym publicznoprawnym organom). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie 
dłużej jednak niż 3 lata, o ile przepisy odrębne, w tym przepisy 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, nie stanowią inaczej. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych  
1) jest wymogiem ustawy, na podstawie której działa Administrator; 
2) jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie. 

9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu 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. 

10. 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. 

11. Administrator nie przekazuje (z poniższym zastrzeżeniem) danych osobowych do państwa 
trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas 
praktykowane lub planowane, jednakże: w przypadku, gdy wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na 
wykorzystanie wizerunku w związku z ewentualnym zamieszczeniem zdjęć na portalach 
społecznościowych, stronach internetowych, w materiałach promocyjnych Administratora, 
dane te mogą być przekazywane do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej w związku 
z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, takich jak np. 
Facebook, Google. Serwisy te wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez 
Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni 
stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach,       
w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. 
 
 
 


