KLAUZULA INFORMACYJNA ZAINTERESOWANYCH
(do formularza kontaktowego)
Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 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 realizując obowiązek informacyjny informujemy, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, ul.
Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: (48) 364-42-41, faks: (48) 364-47-60, adres poczty elektronicznej: instytut@itee.radom.pl;
 dane kontaktowe inspektora ochrony: danych osobowych w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Technologii
Eksploatacji: e-mail iodo@itee.radom.pl, tel. (48) 364-42-41 wew. 208.
Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez
formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę,
z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. W zakresie, w jakim
dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody
lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotom świadczącym na rzecz Łukasiewicz - ITeE usługi
niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w
zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
 Przysługuje Pani/Panu prawo:


dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,



usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),



ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,



prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu
bezpośredniego,



do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Łukasiewicz - ITeE będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę,
w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.



wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie
Łukasiewicz - ITeE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Definicje i skróty użyte w klauzuli informacyjnej oznaczają:
1. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS
0000043623, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019.534), będący administratorem
Pani/Pana danych osobowych; zwany w skrócie Łukasiewicz - ITeE;
2. Dane osobowe (dane) - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której
dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane
osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie
tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów
przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia
Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
4. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
5. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba,
której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej
danych osobowych.

