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1. Administrator danych osobowych  
 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: Instytut). Możesz się z 
nami skontaktować w następujący sposób:  
- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa  
- przez e-mail: inp@inp.pan.pl  
- telefonicznie: 22 826 75 71 

 
2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania 
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 
a. zawrzeć z Tobą umowę cywilnoprawną i wykonywać jej warunki. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest zawarta z Tobą umowa (odpowiednio umowa o dzieło lub 
umowa zlecenia). 

b. wypełniać nasze obowiązki wynikające z kodeksu cywilnego, przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach i rachunkowości. Podstawą prawną 
przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z wyżej wskazanych przepisów 
prawa; 

c. Organizować szkolenia i programy rozwojowe dla współpracowników, przeprowadzać 
ocenę pracy oraz ocenę zdolności i umiejętności współpracowników. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości 
lepszego zarządzania personelem i kształcenia personelu. 

d. Zapewniać bezpieczeństwo na terenie naszych placówek, w tym bezpieczeństwa 
informacji, na przykład poprzez kontrolę dostępu lub monitoring. Podstawą 
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych placówek i możliwości identyfikacji 
osób znajdujących się na terenie naszych placówek. 
 
 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania umowy cywilnoprawnej, którą 
z nami zawarłeś, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy roszczenia 
cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).  
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy 
przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających 
z przepisów szczególnych. 
 
 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług informatycznych, 
którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 
 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
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Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wycofania zgody, 
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na 

Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na 
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz 
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 
Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy 
z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

  
 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

7. Obowiązek podania danych 
 
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów 
prawa wskazanych w pkt 2 powyżej. 
 
Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej 
– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 
 
 
 
 


