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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników Wykonawcy lub osób 

współpracujących z Wykonawcą przy realizacji umowy 

Wypełniając obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii 
Nauk w Białowieży  (dalej IBS PAN), ul. Stoczek 1,17-230 Białowieża, adres e-mail: 
mripas@ibs.bialowieza.pl , tel.85 682 77 50. 

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony 
Danych  pod adresem e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl lub pisząc na adres siedziby wskazany powyżej 
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Administratora przez Wykonawcę - 
Pani/Pana pracodawcę lub podmiot, który Pani/Pan reprezentuje stanowią, w zależności od 
rodzaju współpracy, w szczególności imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres  
e-mail.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora, w zależności od rodzaju 
współpracy, w następujących celach:  
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z Administratorem, której stroną jest 

Wykonawca, w szczególności w celu realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany 

korespondencji,  kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad 

poufności, 

b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,  
w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:  

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na 
Administratorze na podstawie przepisów prawa rachunkowego i podatkowego,  
a także przepisów o archiwizacji dokumentów;  

b) zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO); 
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń  (na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO) 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom 
 z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania 
korespondencji a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne na podstawie umowy 
powierzenia oraz organom uprawnionym, które mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem 
udostępnienia Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres trwania umowy oraz przez okres 
określony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy 
pomiędzy Administratorem a Wykonawcą lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu 
zobowiązań wynikających z w/w umowy.  

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:  
a) prawo dostępu do treści swoich danych i sporządzania z nich kopii,  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
c) prawo do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa). 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.  
W celu skorzystania z powyższych praw można skontaktować się z Administratorem lub 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adresy poczty elektronicznej wskazane powyżej w 
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punktach 1 lub 2 lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych”.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 
osobowych będzie naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

10. Przekazanie przez Wykonawcę Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do  
realizacji umowy a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie kontaktu   
w trakcie realizacji umowy. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do krajów trzecich i organizacji 
międzynarodowych oraz nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 


