
 

  

         KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 

O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

  
Stosownie do postanowień 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 realizujemy obowiązek 
informacyjny w którym  informujemy iż : 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, reprezentowany przez Dyrektora,                  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków 9. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,                                
w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: iod@icso.lukasiewicz.gov.pl 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
3. Cel przetwarzania:  
Rozpatrzenia i realizacja wniosku złożonego w trybie określonym w ustawie z dnia 
stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669). 
4. Podstawa prawna: 
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes 
Administratora Danych Osobowych oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO). 
5. Źródło pochodzenia danych osobowych:  
Dane zostały przekazane przez osoby, których dane dotyczą. 
6. Kategorie odnośnych danych osobowych:  
Dane osób, które złożyły wniosek o dostęp do informacji publicznej. Przetwarzane są 
dane w zakresie: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz inne dane 
wymagane przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu 
postępowania administracyjnego.  
7. Odbiorcy danych osobowych: 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 
Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,                  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych                                     
z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 
8. Okres przechowywania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony   zostanie 
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. 
9.Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych: 
Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiadają Państwo prawo do 
żądania od administratora: 
� dostępu do treści swoich danych osobowych, 
� sprostowania swoich danych osobowych, 



� usunięcia swoich danych osobowych, 
� ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
� przenoszenia swoich danych osobowych,  
� posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych. 
� Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze 
mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do 
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
Państwa danych do momentu jej wycofania. 
10.Zasady przekazania danych osobowych: 
Niepodanie niektórych danych skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia                          
i realizacji wniosku o dostęp do informacji publicznej - stosownie do postanowień ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 
1669). 
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
12. Aktualizacje klauzuli informacyjnej  
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu [5.05.2020r.] 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.                        
 


