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KLAUZULA INFORMACYJNA 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZAPRASZANYCH  

NA UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA  
 

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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm.) – zwanego 
dalej jako 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 

 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zwłaszcza w postaci wizerunku, w tym głosu, 
realizowane jest w celu popularyzacji działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu 
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu i odbywa się na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. c), e) 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 i jest 
niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym i wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz zabezpieczenia jego prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obronie roszczeń 
w związku z prowadzoną działalnością; 

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 przekaże Pani/Pan 
Administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia 
Pani/Pana sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające). Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na uroczystość lub wydarzenie 
realizowane przez Administratora. Przebywanie przez Panią/Pana na tym wydarzeniu lub 
uroczystości jest równoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 
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.  

 
4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

 
Pani/Pana dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa lub umowy. W szczególności środkom masowego przekazu 
takim jak: social media (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, LinkedIn oraz Twitter itp.) i innym  
mediom (prasa, radio, telewizja, Internet itp.), z własnej inicjatywy lub gdy wskazane podmioty  
wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  
Pani/Pana dane osobowe publikujemy także we własnych materiałach marketingowych                    
i publikacjach naukowych Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom przetwarzającym, które 
świadczą dla nas usługi  w zakresie IT, marketingu, Public relations (PR) oraz innym osobom            
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z którymi współpracujemy, zgodnie z zawartymi umowami o powierzeniu danych osobowych do 
przetwarzania. 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 osobowych 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 Pana/Pani 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 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). 
 

5. 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 Administratora (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. 
 

6. Prawa podmiotów danych 
 

 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. 
 

Prawo określone w art. 15-16 i 18-21 RODO, podlega ograniczeniom w zakresie opisanym  w art. 2 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019r. poz. 1781) – tj.             
w przypadku redagowania, przygotowania, tworzenia lub publikowania materiałów prasowych     
w rozumieniu ustawy z dnia 26.01.1984 roku – Prawo prasowe (Dz.U. 2018r. poz. 1914) oraz         
w zakresie działalności literackiej lub artystycznej albo wypowiedzi akademickich. 

 
7. 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. 

 
8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

 
Podanie Pani/Pana danych: 

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa Administrator.  
2) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, zgoda  może być cofnięta w dowolnym 

momencie. 
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9. 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. 

 
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego  

 
Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas 
praktykowane lub planowane, w związku z tym nie będą one przekazywane do państwa trzeciego 
(rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym- EOG), ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem, że w przypadku, 
jeżeli wyraziła/ł Pani/Pan zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z ewentualnym 
zamieszczeniem zdjęć na portalach społecznościowych, stronach internetowych, w materiałach 
marketingowych lub naukowych 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 itp. 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. 


