Obowiązek informacyjny

dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie/o dzieło)
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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, zwanym dalej „RODO”,
poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie.
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut
Technologiczny w Krakowie (zwany dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, adres e-mail:
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl nr tel.: 12 26 18 324.
Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut można kontaktować się z
wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub
osobiście w siedzibie Instytutu.
Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu:
 realizacji umowy, tj. prowadzenia czynności księgowych (wpłaty na konto za zrealizowaną usługę/wykonane
dzieło, obliczania podatku dochodowego i odprowadzenia składek do Urzędu Skarbowego),
 dokumentowania zawarcia umowy,
 kontaktowania się w celach zlecania i procedowania zadań zleconych z tytułu realizacji zawieranej umowy,
oraz na życzenie Zlecającego - obsługi składek ZUS,
 rozpatrywania skarg oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 statystycznym i archiwalnym.
Podstawa prawna przetwarzania
Instytut przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: „RODO”, w związku z przepisami:
 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r., poz. 1778 ze zm.) - art. 1, 6 oraz 6a,
2) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach realizacji tzw. uzasadnionego interesu administratora danych w związku z:
 rozpatrywaniem skarg i zgłoszonych roszczeń oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Zakres danych osobowych
Zakres przetwarzanych danych osobowych w związku z podanymi wyżej celami obejmuje: imię (imiona),
nazwisko, dane identyfikacyjne (PESEL), dane adresowe (adres zamieszkania i/lub do korespondencji), numer
konta bankowego (w przypadku żądania wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe), dane potwierdzające
wymagane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności (jeżeli ich podanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy), dane niezbędne do celów zgłoszenia do ubezpieczenia i rozliczenia podatku dochodowego, informacje o
orzeczonym stopniu niepełnosprawności, informacja o ewentualnej rejestracji w rejestrze bezrobotnych,
prowadzonym przez Urząd Pracy oraz dane podawane dobrowolnie - zbierane przez Instytut wyłącznie w celu
ułatwienia kontaktu: adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe, w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. Skutkiem nie
podania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Realizacja praw
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania
ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem.
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email:
daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl pisemnie na adres siedziby Instytutu i lub złożyć osobiście w siedzibie

Instytutu. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób
indywidualnie dostosowany do danego żądania.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podanych dobrowolnie wymaga jego
złożenia w formie pisemnej, do Dyrektora Instytutu).
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Instytut Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
1) podmioty, którym Instytut powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów:
 firmy serwisujące urządzenia Instytutu, w których przetwarzane są dane osobowe;
 podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania
danych pracowników i byłych pracowników oraz ich rodzin;
 podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie
przechowywania;
 firmy kurierskie za pośrednictwem, których prowadzona jest korespondencja z osobami będącymi
stroną umowy
2) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Instytutu (np. firmy audytorskie,
certyfikujące);
3) banki, firmy ubezpieczeniowe - dotyczy tylko osób posiadających polisy ubezpieczeniowe,
4) podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
5) w zakresie podstawowych danych (imię, nazwisko, służbowe dane do kontaktu) Podmioty, z którymi
Instytut współpracuje – w przypadku, kiedy Instytut wyznaczyła Panią/Pana do ww. działań.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym i do organizacji międzynarodowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Instytut nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut przez okres obowiązywania umowy, a następnie w
celach: statycznym i archiwalnym zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach państwowych.
W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, stanowiących podstawę tego przetwarzania.
W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie
liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości zasady przetwarzania moich danych osobowych w
Instytucie.
……………………………………………
(imię i nazwisko)

…………..………….
(podpis)

…………………………….
(data)

