KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA"

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej ”Blachownia” dalej Instytut z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Energetyków 9.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:iod @ icso. lukasiewicz.
gov.pl, tel. + 48 77 487 34 70 lub na w/w podany adres korespondencyjny z dopiskiem
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
3. W niniejszej klauzuli Instytut informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych
osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
 dostawcami lub kontrahentami Instytutu,
 podwykonawcami dostawców lub kontrahentów Instytutu ,
 wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami,
reprezentantami dostawców, kontrahentów lub ich podwykonawców
 innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji
faktur w ramach współpracy z dostawcami lub kontrahentami.
4. Dane podawane przez Kontrahentów:
 imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy
korespondencyjne,
 numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer
PESEL),
 dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub fax,
 stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną
funkcję,
 posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
 numer rachunku bankowego.
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Instytutem,
podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia
umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem oraz Instytutem. Dotyczy to
również sytuacji, w której Instytut cyklicznie lub jednorazowo zamawia od Państwa
towary lub usługi.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Instytutem, podanie
danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne
do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo
podwykonawcą Kontrahenta).
5. Dane zbierane z innych źródeł:
 Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich
jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych przez
Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku
ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
 Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są
Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres
przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do
obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu
Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.
 Możemy pozyskiwać także dane osobowe podwykonawców Kontrahentów od
Kontrahentów, którzy dostarczyli Instytutowi takie dane w celu obsługi współpracy
pomiędzy Kontrahentem a Instytutem.

6. Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec
Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy zawartej z Instytutem lub do
podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania
projektu umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych
Instytutu lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)–
w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających
archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
 przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Instytutu lub
strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe
prawa i wolności(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych
osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między
naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.
7.Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom:
 podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów lub
narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych lub
podobne usługi,
 podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych
(w przypadku, gdy współpraca z Kontrahentem ma na celu realizację projektu, na
który zostało udzielone dofinansowanie ze środków publicznych),
 podmioty uczestniczące w procesie ubezpieczania transakcji,
 Biuro Informacji Gospodarczej,
 instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
 dostawcy usług kurierskich lub pocztowych,
 podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty prowadzące działalność
audytorską
 inni Kontrahenci lub podwykonawcy uczestniczący w procesie wykonywania
umowy,
 inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.
8. Przekazywanie danych osobowych poza Instytut:
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
9. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
10. Państwa dane osobowe przechowywane będą :
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania, udzielenia zamówienia, zawarcia umowy i jej realizacji (jeżeli
dotyczy), a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.) i regulacji wewnętrznych
obowiązujących w Instytucie (nie krócej niż 4 lata).
 do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez
Kontrahenta.
11. Przysługujące prawa:
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Instytut. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są
nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie w sposób
określony poniżej. Instytut niezwłocznie skorygują takie informacje. Ponadto, mają
Państwo prawo do:
 wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Instytut uzyska taką zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy
zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
przepisami RODO;

 żądania
ograniczenia
przetwarzania
Państwa
danych
osobowych
w przypadkach określonych przepisami RODO;
 wyrażenia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją)
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie
dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych
interesów Instytutu lub strony trzeciej;
 przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Instytutowi
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu
maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do
innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Instytutu
i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
Instytut będzie weryfikował
Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że
prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich
stosowania. W odpowiedzi na Państwa żądanie Instytut może poprosić o zweryfikowanie
Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą Instytutowi lepiej zrozumieć
sytuację. Instytut dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli
Państwa żądania nie zostaną spełnione.
12. Korzystanie z przysługujących Państwu praw:
 Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość za pomocą
poczty elektronicznej na adres iod@icso.lukasiewicz.gov.pl lub wysłać zgłoszenie
w formie pisemnej pod adres korespondencyjny wskazany wyżej.
 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Instytut danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
 W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy
okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które
posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach
dotyczących tych danych osobowych. Zachęcamy również do regularnego
sprawdzania poprawności, aktualności i kompletności przetwarzanych danych
osobowych.
13. Aktualizacje klauzuli informacyjnej
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu [27.04.2020r.] i może podlegać
dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące
przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym
w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane
za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Instytut
w kontaktach z Kontrahentami.

