KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13/14 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, przekazujemy Państwu poniżej informacje m.in. o zakresie, celu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących Państwu prawach w związku z ich przetwarzaniem przez Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
z siedzibą w Katowicach.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz − Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG z siedzibą w Katowicach (40-189) przy ul. Leopolda 31.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
ibemag@emag.lukasiewicz.gov.pl, skrzynkę ePUAP: /ibEMAG/SkrytkaESP lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
zlecenia/zamówienia (prawnie uzasadniony interes):
- w przypadku osób oddelegowanych na kurs/szkolenie, w takim zakresie jak: imię i nazwisko, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a w przypadku osoby, która nie posiada
numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pozostałych osób, biorących udział w uzgodnieniu warunków wykonania zlecenia, w takim
zakresie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, zakład pracy.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane pracownikom administratora w celu wykonania obowiązków
służbowych, udostępniane zewnętrznym audytorom, dostawcom usług IT, dostawcom usług pocztowych
i kurierskich, pracownikom ochrony oraz podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane przez administratora do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zlecenia i spełnienia obowiązków
prawnych, ciążących na administratorze, nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych.
Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów
administratora, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 534) lub innych przepisów prawa dane będą przechowywane do czasu pozytywnie
rozpatrzonego żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub/oraz wniesienia
sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych,
posiada Pani/Pan prawo do żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy wysłać pisemny wniosek na adres siedziby
administratora lub elektroniczny wniosek na podane w niniejszej klauzuli adresy mailowe.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
telefon: 22 860 70 86, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane zostały pozyskane od podmiotu delegującego Panią/Pana do udziału w szkoleniu lub
upoważniającego do ustalenia warunków zlecenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI Podanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem usługi organizacji
kursu/szkolenia było/jest konieczne do wykonania umowy.
LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
Podanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prawnie uzasadnionym interesem
administratora, o którym mowa w art. 3 i 4 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 534) lub określonych w innych przepisach prawa było/jest dobrowolne.

