
 

Obowiązek informacyjny z RODO 

(dla osób podpisujących umowę/porozumienie i osób skierowanych do obsługi umowy/porozumienia) 

 

Definicje: 

1. Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 

można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 

jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;  

2. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, 

któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które 

mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie 

obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy 

publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów 

przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, 

organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot 

przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą 

przetwarzać dane osobowe.  

3. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

4. RODO - Rozporządzenie 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; 

5. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie 

woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 

potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 

 

 

Klauzula informacyjna:  

1. CENTRUM ŁUKASIEWICZ oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu  

art. 4 pkt 7 RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących podmiot,  

z którym zawierana jest umowa/porozumienie. 

2. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 539 548 418,  

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@lukasiewicz.gov.pl oraz listownie 

przesyłając informacje na adres: CENTRUM ŁUKASIEWICZ z siedzibą w Warszawie (02-822 

Warszawa), ul. Poleczki 19.  

3. CENTRUM ŁUKASIEWICZ oświadcza, że wyznaczyło inspektora ochrony danych, o którym mowa  

w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w CENTRUM ŁUKASIEWICZ,  

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 19, tel. 609658066, e-mail: dane.osobowe@lukasiewicz.gov.pl.  

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez CENTRUM ŁUKASIEWICZ na 

podstawie: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania 

danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy/porozumienia), 

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia 

przez CENTRUM ŁUKASIEWICZ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa), 

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora jakim jest komunikacja podczas w trakcie realizacji zawartej umowy/porozumienia. 
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5. Zakres danych osobowych, z którym zawierana jest umowa/porozumienie obejmuje imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres email, adres zamieszkania albo inne dane przekazane przez podmiot, z którym zawierana 

jest umowa/porozumienie. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Zgodnie  

z obowiązującym prawem CENTRUM ŁUKASIEWICZ może przekazywać dane podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie CENTRUM ŁUKASIEWICZ na podstawie umów o powierzenie 

przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz 

innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na 

podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.  

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego 

jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem.  

Administrator korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych 

osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz 

zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych 

osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:  

1) oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;   

2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - 

https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.  

W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane  

i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft 

Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są 

na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. 

Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, 

środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy 

trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-

pl/trust-center/privacy?docid=27. 

8. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym niniejsza umowa/porozumienie zostanie wykonana, chyba że niezbędny 

będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub 

inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

10. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

11. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest wymagane do zawarcia umowy/porozumienia. 

Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy/porozumienia.  

12. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, CENTRUM ŁUKASIEWICZ nie będzie 

podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

 

 


