
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA  

DLA OSÓB FIZYCZNYCH, Z KTÓRYMI ADMINISTRATOR ZAWIERA UMOWY 

CYWILNOPRAWNE (nie dotyczy umów o pracę) 
 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. 

UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Zakład 

Działalności Pomocniczej, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, reprezentowany 

przez dyrektora. 

Kontakt do Administratora: tel. 22 657 28 41; e-mail: sekretariat@zdp.pan.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Feliński, tel. 508608136 

3. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne  

w celu zawarcia i realizacji umowy.  

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze np. rozliczenia podatkowe i inne wynikające z przepisów prawa) 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być  udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu 

art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi 

administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, 

organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym 

postępowaniem. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone 

spełnieniem przepisu prawa). 

11. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie) - 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, 

www.uodo.gov.pl. 
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