Klauzula informacyjna
dla potencjalnych partnerów biznesowych, klientów, kontrahentów i dostawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie, 01-793 na ul. Rydygiera 8.
Inspektor Ochrony Danych: W sprawie ochrony danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodoIF@ifarm.eu
Cele i podstawy przetwarzania. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia
umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie
roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi
powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą
przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi
przechowywanie danych, czas obowiązywania umowy, okres wygaśnięcia zobowiązań
podatkowych, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których
konieczne jest dysponowanie danymi.
Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują
Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia
skargi do właściwego organu nadzorczego
Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym
instytucjom określonym przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dobrowolność: Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi
realizację umowy.
Profilowanie: Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa
powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane
nie będą profilowane.
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