
 

 

str. 67 
 

 
Załącznik nr 1 

do „SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE RODO 
w Łukasiewicz - ITeE”  

 

Wzór 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
(art. 13 RODO Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

 

Zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujmy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, zarejestrowany w Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym KRS nr 

0000860815, NIP nr 796-003-58-05, REGON nr 387139360; 

2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie 

Technologii Eksploatacji: email: iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji ............... (np. projektu na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO,1 

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią 

(art. 6 ust 1 lit. f)  RODO) tj. ............1; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych jest ....... art. 6 ust. 1 lit. ............; 

5) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych odbiorcom danych. 

Albo .............odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą.................. 

- podmioty wskazane w §  .....  umowy nr .... z dnia .................; 

- podmioty świadczącym na rzecz Administratora usługi .........., dostawcom usług lub produktów 

działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, 

HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ......... realizacji projektu tj.  w okresie 

od ......... do ............ oraz przez okres trwałości projektu, który wynosi ............2;  

7) ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych; 

8) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem2; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest/nie jest1 warunkiem zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia umowy ......2.; 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

...........................................   

        (czytelny podpis)  

                                    
1 Niepotrzebne skreślić 

2 Dotyczy: jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 
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