Załącznik nr 5

KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 13 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Elektrotechniki, z siedzibą przy ul. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa,
tel. 22 11 25 200, fax 22 11 25 444;
 Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@iel.pl;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy z Siecią
Badawczą Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
dochodzenia możliwych roszczeń wobec zleceniobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
realizacji umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0133/17-00 Projektu „Zwiększenie
efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” lub
innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
 Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
o Instytucja Wdrażająca określona w umowie o dofinansowanie – Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
o Instytucja Zarządzająca PO IiŚ - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie,
o inne jednostki organizacyjne Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki,
o uprawnione organy publiczne,
o podmiot wykonujący usługi niszczenia i archiwizowania dokumentacji;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy, a także po jej
zakończeniu w celach związanych z:
o Aplikowaniem o środki unijne, potwierdzania kwalifikowalności wydatków, realizacji Projektu,
ewaluacji,

monitorowania,

kontroli

i

sprawozdawczości

oraz

działań

informacyjno

–

promocyjnych w związku z realizacją umowy o dofinansowanie;
o archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją umowy, w związku z wymaganiami
wynikającymi z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
o dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
o w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych
celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej

zgody;
 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów;
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;
 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

