
 

 

str. 85 
 

          Załącznik nr 9 
do „SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE RODO 

 w Łukasiewicz - ITeE”  

Wzór 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
do formularza zgłoszenia wyników badań lub prac   

w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji 
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji dla Łukasiewicz - ITeE)  
 

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 (dalej RODO) 
Pracodawca informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 

Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. K. Pułaskiego 6/10, 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, działający zgodnie z ustawą z 

dnia 21 lutego 2019 r.  o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2020.2098 t.j.), zwany w skrócie 

„Łukasiewicz-ITeE”; 

2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, e-mail: 

iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl; 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 

r. Prawo własności przemysłowej, rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, umowy 

międzynarodowe oraz art. 6 ust. 1 lit. a)  i lit. c) RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów publicznych na zasadach 

obowiązujących w przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi, po upływie terminów 

zastrzeżonych dla nieujawniania informacji  o zgłoszeniu; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji 

dokumentów w Sieci Badawczej Łuksiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji; 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  w zakresie 

ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do 

dalszego procedowania przed urzędami ds. własności intelektualnej w sprawie uzyskania ochrony 

prawnej na przedmiot zgłoszenia, w tym przez Urząd Patentowy RP. 

…….......................................................  

                  (data i czytelny podpis pracownika) 

 
FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 
z siedzibą w Radomiu, przy ul. K. Pułaskiego 6/10 (administratora danych w myśl art. 4 pkt 7 RODO) 
moich danych osobowych w procesie doboru formy ochrony oraz postepowania przed urzędami ds. 
własności intelektualnej w sprawie uzyskania ochrony prawnej na przedmiot zgłoszenia.  
Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub usunięcia; 

 wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem; 

 wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

……………………………………………… 

mailto:iodo@itee.lukasiewicz.gov.pl

