Klauzula informacyjna dla osób współpracujących z IGR PAN

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu związanym z zawarciem,
wykonaniem i archiwizacją niniejszej umowy.
Na podstawie 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 (dalej zwane RODO), Zamawiający informuje,
że:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji niniejszej umowy
jest Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań,
b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Instytutu Genetyki Roślin Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu, jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@igr.poznan.pl,
c. podstawą prawną przetwarzania danych stanowi: art. 6 ust. 1 lit b),c) i f) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora;
d. podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy,
e. wszelkie dane osobowe przekazane Zamawiającemu, przechowywane będą przez okres
trwania umowy oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych, lub do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń stron z tytułu zawartej umowy
f. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej
g. dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, instytucjom finansującym realizację umowy lub podmiotom współpracującym z IGR
PAN (np. świadczącym usługi na rzecz Administratora) ,
h. w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych, Zamawiający nie będzie podejmował
decyzji w sposób zautomatyzowany,
i. Wykonawcy przysługuje:
● prawo dostępu do danych osobowych,
● prawo do sprostowania danych osobowych,
● prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
● prawo o sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu administratora
● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego
narusza przepisy RODO.

