IPPT PAN – informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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), dalej „RODO”, informujemy, że:
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk (ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, 22 826 12 81);
w celu nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych w IPPT PAN wyznaczono
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem:
iod@ippt.pan.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Szkole Doktorskiej
Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN („TIB PAN”) tj. w celu realizacji
procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu, wykonania obowiązków informacyjnych,
w celach archiwizacyjnych i statystycznych, stypendiów oraz innych obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
Regulaminu Szkoły – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;
dane mogą być dostępne dla pracowników IPPT PAN lub podmiotów działających w imieniu
IPPT PAN (dostawcy usług dla Instytutu wspierające Instytut w prowadzonej działalności)
na podstawie art. 28 RODO oraz podmiotów, których prawo dostępu do danych wynika
z przepisów prawa w tym dla jednostek prowadzących Szkołę oraz jednostek wspierających;
dane będą przechowywane i przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania lub przez okres wskazany w przepisach prawa, przy czym dane znajdujące się
w teczce osobowej będą przechowywane przez okres 50 lat;
wobec przetwarzania danych posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także wobec wątpliwości co do zasadności czy sposobu przetwarzania
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie;
podanie danych w zakresie wymaganym Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest
obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne jednak może to
skutkować niemożliwością realizacji celów w związku z którymi dane są gromadzone;
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem może być konieczność potwierdzenia udziału Pani/Pana
w kursie celem związanym z Pani/Pana pobytem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
(w zakresie udokumentowania legalności pobytu).

Więcej informacji znajdą Państwo na www.ippt.pan.pl w zakładce „RODO”.

Information on the processing of personal data
In accordance to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data
Protection
Regulation),
hereinafter
"GDPR",
We
inform
that:
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

the controller of your personal data is Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences (Pawińskiego 5B st., 02-106 Warsaw, 22 826 12 81);
earing in mind the security and transparency of the processing of personal data in Institute
of Fundamental Technological Research PAS and the need for their constant control, we have
appointed the Data Protection Officer (DPO). With the appointed DPO you can contact by
using iod@ippt.pan.pl or via our postal address (with notation "Data Protection Officer");
Your personal data will be processed in order to participate in the Doctoral School of the TIB
PAN, i.e. to implement the education process, course documentation, fulfillment of
information obligations, for archiving and statistical purposes, scholarships and other
obligations according to the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education, School
Regulations - based on art. 6 (1) lit. c and e of the GDPR;
data may be available to employees of the Institute or entities acting on its behalf (service
providers) pursuant to art. 28 RODO and entities whose right to access the data required by
law including for other Institutes whos running the School and supporting units;
data will be stored and processed only for the period necessary to achieve the purpose of
processing or for the period specified in the provisions of law, while the data contained in the
personal file will be stored for a period of 50 years;
You have the right to access and rectification or erasure of personal data or restriction of
processing or to object to processing as well as the right to data portability. As well you have
the right to to lodge a complaint with a supervisory authority (in Poland to President of the
Personal Data Protection Office). If your data is processed on the basis of consent, you have
the right to withdraw it at any time;
providing data to the extent required by law is mandatory. In the remaining scope, providing
data is voluntary, however, it may result in the inability to achieve the purposes for which
data are collected.
The Institute does not intend to transfer Your personal data outside the European Economic
Area. An exception may be necessary to confirm your participation in the course, relative to
your stay in the Republic of Poland (in the scope of documenting the legality of your stay).

More information can be found at www.ippt.pan.plin the "GDPR" tab.

