
 

Obowiązek  informacyjny 
dla osób podpisujących umowy i osób wyznaczonych do kontaktu 

 
Zgodnie z zapisami 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, 
informuję, że: 
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana 

dane osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą 
w Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się 
z jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie:  http://www.cft.edu.pl/   

2. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 
z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych. Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres:iod@cft.edu.pl 

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy – w odniesieniu do reprezentantów i 
pełnomocników, 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na 
podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
polegającego na ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
polegającego na zapewnieniu realizacji przedmiotu zawartej umowy – w odniesieniu do osób 
wyznaczonych przez kontrahenta do kontaktu. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty którym mogą zostać 
udostępnione Państwa dane osobowe w oparciu o uprawnienia wynikające z przepisów prawa. 
Mogą nimi być także podmioty, którym Centrum Fizyki Teoretycznej PAN powierzy 
przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Umowy, 
a w przypadku Umów realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od 
trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania 
liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.  

6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
Państwa danych osobowych może skutkować odmową zawarcia Umowy. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 
Gospodarczy – EOG) lub organizacji międzynarodowych. 

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Źródłem danych osobowych osób wyznaczonych w ramach realizacji Umowy do kontaktu są 
właściwe Strony umowy zawierający umowy z Instytutem Fizyki PAN. 

10. Posiadają Państwo: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

http://www.cft.edu.pl/
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących narusza przepisy RODO, 

11. Nie przysługuje Państwu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 


