Klauzula informacyjna RODO
W zakresie Umowy zlecenia / o dzieło
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) –
tzw. „RODO” informujemy, iż:
1.
2.

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca – Instytut Sztuko Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie ul. Długa 26/28, 00-950 Warszawa,
W sprawach związanych z ochroną danymi osobowymi Zleceniobiorcy może kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych:

•
•
•

pocztą tradycyjną na adres 00-950 Warszaw ul. Długa 26/28,
pocztą mailową na adres iod@ispan.pl
telefonicznie pod numerem:22/5048264.

3.

Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy
zlecenia / o dzieło i rozliczenia świadczonej usługi.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

4.
•
•
•

5.

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniobiorcy przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy
zlecenia;
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
wynikających z przepisów podatkowych, a dotyczących wystawienia faktur, prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi
roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.

Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy
zlecenia oraz realizacji ewentualnych roszczeń Zleceniobiorcy związanych z umową, a następnie
przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazanego przez
odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji
publicznej.
Dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje:

•
•
•

prawo dostępu do treści danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

6.
7.

9.

Zleceniobiorcy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia
umowy zlecenia

