
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 

Osobowych 2016/679, RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w Instytucie Przemysłu 

Organicznego, w lokalizacjach: 

a) ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, 

b) ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn, 

c) ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna, 

d) ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, 

jest Instytut Przemysłu Organicznego (KRS 0000021982), z siedzibą główną 

w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6, tel. (22) 811 12 31, fax: (22) 811 07 99; 

e-mail: ipo@ipo.waw.pl 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się 

listownie (ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-mail:  odo@ipo.waw.pl 
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja co najmniej jednego 

spośród niżej wymienionych zadań: 

- realizacja działalności naukowo-badawczej,  

- prowadzenie procesów rekrutacyjnych, 

- realizacja działalności wydawniczej i szkoleniowej (np. organizacja konferencji, udział w 

targach), 

- zawieranie i realizacja umów, w tym wybór kontrahentów, 

- promocja produktów lub usług poprzez marketing bezpośredni, 

- rozpoznanie rynku w zakresie możliwości realizacji działalności naukowo-badawczej, 

wydawniczej, szkoleniowej oraz promocji własnych produktów lub usług, 

- możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

- umożliwienie osobom fizycznym czasowego przebywania na terenie Instytutu Przemysłu 

Organicznego w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami działania Instytutu, 

- udzielanie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi, które 

skierowały do Instytutu Przemysłu Organicznego zapytanie lub prawnie uzasadnioną 

ofertę, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. 

4) Podstawa prawna realizacji celów wymienionych w p. 3 to co najmniej jedna z niżej 

wymienionych przesłanek zawarta w art. 6 ust. 1 RODO, w szczególności w zakresie 

opisanym pod: 

- lit. a (w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych, w tym wyłącznie w zakresie i 

celu określonym w treści zgody - wcześniej udzielona zgoda Pani/Pana na 

przetwarzanie danych osobowych), 

- lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy), 

- lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych), 

- lit. f (możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami), 

oraz, 

wymagania prawa, inne niż dotyczące ochrony danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane w Instytucie Przemysłu Organicznego przez okres 

niezbędny, określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności do 

momentu: 



- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń, 

- wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, 

- spełnienia obowiązku zawartego w art. 17 RODO. 

Po zakończeniu okresu archiwizowania, dane osobowe zostaną zniszczone, poddane 

procesowi pseudonimizacji (art. 32 RODO) lub przekazane do Archiwum Akt Nowych w 

Warszawie. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują właścicielowi tych danych 

następujące uprawnienia 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,  

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych,  

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:  

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki:  

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  



7) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, to podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 

gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), to przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10) Instytut Przemysłu Organicznego nie przetwarza danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany i nie profiluje danych osobowych. 

11) Instytut Przemysłu Organicznego przekazuje dane osobowe poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody właściciela danych oraz 

w celu i na zasadach określonych w tej zgodzie. 

12) Siedziby Instytutu Przemysłu Organicznego są objęte systemem monitoringu. Monitoring 

stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub stron 

trzecich, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym, ze względu na 

zadania Instytutu Przemysłu Organicznego na rzecz bezpieczeństwa Państwa. Źródłem 

danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych 

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Zapisy z monitoringu są automatycznie nadpisywane nowymi zapisami 

po upływie 30 dni od dnia ich powstania. W przypadku konieczności zachowania nagrań w 

celach dowodowych, dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres dłuższy oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Administrator 

powierzył nadzór nad systemami monitoringu wizyjnego firmom zewnętrznym 

(Procesorom), spełniającym wymagania Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740, z p.z.). Informacje o Procesorach dostępne są w 

siedzibach Administratora, w odpowiednich lokalizacjach. 

13) Przebywanie na terenie Instytutu Przemysłu Organicznego wymaga wylegitymowania się 

zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740, z p.z.). Dane archiwizowane są przez okres trzech lat. 

Administrator powierzył zadania związane z przyznawaniem wstępu na tereny należące do 

Instytutu Przemysłu Organicznego oraz ich ochroną firmom zewnętrznym (Procesorom), 

spełniającym wymagania Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 

1997 nr 114 poz. 740, z p.z.). Informacje o Procesorach dostępne są w siedzibach 

Administratora, w odpowiednich lokalizacjach. 

 

 

 


