Ochrona Danych Osobowych
Administrator Danych
osobowych

Dane kontaktowe do
Inspektora Ochrony
Danych
Cel przetwarzania
danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (zwany dalej ISPAN),
z siedzibą przy ul. Długiej 26/26, 00-950 Warszawa.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ispan.pl.
1.

2.

Kategoria odbiorców
danych

Okres przechowywania
danych

Przysługujące
Pani/Panu prawa

Dane osobowe przetwarzanie są w celu wykonania wszystkich umów związanych z wynajmem samochodu,
na podstawie RODO – art. 6 ust. 1: lit. a) w przypadku czynności, na przetwarzania których została
wyrażona zgoda;, lit. b) w przypadku czynności które wynikają z zawartych umów.
Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu
przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń.

Odbiorcami danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie
ubezpieczeniowa na potrzeby ubezpieczenia podróży służbowej pracownika. Przetwarzanie jest zgodne z prawem i
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
.
Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej
niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie
publicznym.
1.

2.
3.
4.
Informacja o wymogu
dobrowolności podania
danych oraz
konsekwencji ich
niepodania

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych .
Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego
przetwarzania.
Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano przed wycofaniem.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową rozliczenia delegacji
służbowej na użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych.

