
 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 
 

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 lub „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki 

Precyzyjnej nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

poprzez mail: sawicki@imp.edu.pl lub telefonicznie: +22 560 26 11. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach, dla których je pozyskano i nie będą 

przekazywane innym podmiotom. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez osobę, której dane 

dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych  

z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy, nie dłużej jednak niż  

10 lat. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych); 

e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych); 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia 

odpowiedzi przez Administratora Danych. 

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, 

opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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