Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Świętojerska 5/7
(zwana dalej ,,IWP”) oświadcza, iż jest administratorem Pani/Pana danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 7 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), zwanego dalej „RODO”,
w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych.
2. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą
przetwarzane przez IWP na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych
z korzystaniem z zasobów bibliotecznych, w kategorii dane zwykłe.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być ujawnione pracownikom IWP oraz
powierzone podmiotom udzielającym wsparcia IWP na podstawie zleconych usług
(prawnych, IT), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4. 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.
5. Okres przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, jest uzależniony od
celu, w jakim są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest
obliczany w oparciu o następujące kryteria:
-

przepisy prawa, które mogą obligować IWP do przetwarzania danych przez określony
czas (np. ustawa o rachunkowości)
okres przez jaki są świadczone usługi,
okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
okres, na jaki została udzielona zgoda.

6. 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. Osoby wyrażające wolę dokonania czynności, o których mowa
powyżej, proszone są o przesłanie informacji na adres: iod@instytutwzornictwa.com .
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r.
Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Posiadanie przez IWP danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wynika z dotychczasowej
współpracy.
9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, IWP nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

W przypadku zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w zakresie wskazanym w pkt.2,
należy zaznaczyć poniższy kwadrat
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