
 
 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej RODO − informujemy, że:  

I .  Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008755, REGON: 000326049 („Administrator Danych”). 

I I .  Dane kontaktowe Administratora Danych 
 
Z Administratorem Danych można się  skontaktować :  
1. telefonicznie: 22 343 31 15; 
2. pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl; 
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-

224 Warszawa. 

II I .  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: 

1. pod adresem e-mail: iod@ichf.edu.pl; 
2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-

224 Warszawa.  

IV.  Cele i  podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. Umożliwienia uczestnictwa Seminarium polskiej fotonauki 2019 (działania podejmowane na Pani/ Pana żądanie są 
niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Seminarium polskiej fotografii 2019. ) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne 
do realizacji ww. celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. realizacji usług Administratora Danych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji usług Administratora Danych; 

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z realizacją ww. celu lub z przetwarzaniem Pani/ Pana 
danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f 
RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

4. spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - 
ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych 
podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

V.  Kategorie odbiorców danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

1. kontrahenci Administratora Danych; 

2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); 

3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne; 

4. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator Danych współpracuje; 

5. uprawnione na mocy prawa podmioty finansujące i/lub współfinansujące. 
 

VI.  Prawo do cofnięcia zgody 

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez 
przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: iod@ichf.edu.pl lub na adres korespondencyjny 
Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ 
Pana zgody przed jej wycofaniem. 

VII.  Prawo do sprzeciwu 

Może Pani/Pan, w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@ichf.edu.pl lub telefonicznie: 22 343 31 15. 



VIII.  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Administrator Danych nie przekazuje Pani/ Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

IX.  Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać: 

1. w celu Umożliwienia uczestnictwa w Seminarium polskiej fotonauki 2019 (działania podejmowane na Pani/ Pana żądanie są 
niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Seminarium polskiej fotografii 2019. )  

2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/ 
Pana danych osobowych - do momentu przedawnienia tych roszczeń; 

3. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków 
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

X.  Prawa osób, których dane dotyczą :  

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich 
usunięcia);  

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do 
ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są 
bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); 

5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych 
danych bezpośrednio innemu podmiotowi); 

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej 
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).  

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: iod@ichf.edu.pl lub udać się do siedziby 
Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał 
odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować. 

XI.  Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do umożliwienia Pani/ Pana uczestnictwa w Seminarium polskiej 
fotonauki 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

General Information Clause 

In accordance with Article 13, sections 1-2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as the GDPR, we 
wish to inform you that:  

I .  Personal Data Control ler 

The Controller of your personal data is the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, with its 
registered office in Warsaw at ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008755, REGON: 000326049 (“Data 
Controller”). 

I I .  Data Control ler Contact Detai ls 
 
You can contact the Data Control ler:  
1. by telephone: (+48) 22 343 31 15; 
2. by e-mail: iod@ichf.edu.pl; 
3. in writing, through correspondence sent to: Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, 

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. 

I I I .  Data Protection Off icer Contact Detai ls 

The Data Controller has appointed a Data Protection Officer you can contact regarding the protection of your personal 
data and the exercising of your rights: 

1. by e-mail: iod@ichf.edu.pl; 
2. in writing, through correspondence sent to: Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, 

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.  

IV.  Purposes and Basis of Processing 

Your personal data will be processed for the purpose of: 

1. 	enabling participation in the Polish photography seminar 2019 (actions taken at your request are necessary to 
secure your participation in the Polish photography seminar 2019), because such data processing is necessary to 
fulfil the aforementioned purpose (GDPR Article 6, section 1, letter b); 

2. performing the Data Controller’s services – because processing is necessary for a legitimate interest (GDPR 
Article 6, section 1, letter f), namely the possibility to perform the Data Controller’s services; 

3. establishing, exercising or defending against legal claims connected with the concluded agreement or with the 
processing of your personal data – because processing is necessary for a legitimate interest (GDPR Article 6, 
section 1, letter f), namely the possibility to establish, exercise or defend against legal claims; 

4. fulfilling the Data Controller’s legal obligations stemming from the relevant laws – because in this case 
processing is necessary to fulfil legal requirements that the Data Controller is subject to (GDPR Article 6, section 
1, letter c). 

 

V.  Categories of Recipients of Data 

The recipients of your personal data may include:  

1. the Data Controller’s contractors; 
2. entities authorized under the law (courts, state bodies); 
3. entities providing accounting, IT, marketing, communication and analytical services, legal and debt collection 

services; 
4. subcontractors and other entities with which the Data Controller cooperates; 

5. authorized financing and/or co-financing entities. 

 



VI.  Right to Withdraw Consent 

You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time by sending such a 
request to the Data Controller to the following e-mail address: iod@ichf.edu.pl, or to the Data Controller’s 
correspondence address. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of any processing which was carried 
out on the basis of your consent prior to its withdrawal. 

VII.  Right to Object 

You have the right to object to the processing of your personal data at any time: by e-mail: iod@ichf.edu.pl, or by 
telephone: (+48) 22 3433115. 

VIII .  Data Transfer Outside the European Economic Area 

The Data Controller does not transfer your data outside the European Economic Area.  

IX.  Data Storage Period 

The Data Controller will process your personal data for the purpose of: 

1. 	enabling participation in the Polish photography seminar 2019 (actions taken at your request are necessary to 
secure your participation in the Polish photography seminar 2019) 

2. establishing, exercising or defending against legal claims connected with the concluded agreement or with the 
processing of your personal data - until such claims fall under the statute of limitations; 

3. fulfilling the Data Controller’s legal obligations – until the legal obligation to store the data expires. 

X.  The Date Object’s Rights 

In accordance with the GDPR, you have: 

1. the right to request access to and obtain a copy of your data; 

2. the right to rectify (correct) your data; 

3. the right to erasure of your data (if there are no grounds for personal data to be processed, you may demand 
their erasure);  

4. the right to restrict the processing of your data (you may request the processing of personal data to be limited to 
only storing or performing agreed activities if the data possessed is incorrect or is processed unjustifiably; or if 
its erasure is not possible due to the need to establish, investigate or defend any claims); 

5. the right to personal data portability (the right to receive personal data provided on the basis of consent in a 
structured, commonly used machine-readable format; or you can have it sent directly to another entity); 

6. the right to file a complaint to the relevant authority (if the data is processed unlawfully, you can file a complaint 
with the President of the Personal Data Protection Office or another competent supervisory authority).  

In order to exercise your rights, you can send a request to the following e-mail address: iod@ichf.edu.pl or visit the 
Data Controller's office. Please remember that before your rights can be exercised, the Data Controller will have to 
identify you accordingly. 

XI.  Information on Voluntary Provision of Data 

The provision of data is voluntary, but is necessary to enable you to take part in the Polish photography seminar 2019. 


