
Radzików, dnia 25 maja 2018 roku

Dotyczy: RoDo _ data wejścia w Życie _25.05.2018

Szanowni Państwo,

dbałośó o Państwa dane osobowe zawsze była dla IHAR _ PIB bndzo wuŻta. od25 maja20l8

roku wejdą w życie zmtany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. ogólne

rczporządzenie o ochronie danych osobowych (''RoDo'') zostało stworzone, aby dać Pństwu

większą kontrolę nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywarre.

IHAR korzysta z Państwa danych osobowych' by móc proponowaó Państwu lepsze ibardziej

spersonalizowane zasady współpracy. Chcemy zapevłniÓ Państwa, że Państwa dane są w IHAR

- PIB bezpieczne.

Instytut wdruŻa przepisy RoDo celem ochrony Państwa prywatności, tak by Państwa dane

osobowe przetwarzarte podczas korzystania z jakiejkolwiek formy współpracy z IHAR _ PIB

nie były narazone na niebezpieczeństwo.

PONIZEJ LINKI DO PRZEPISOW:

https :i/eur-lex.europa.eu/legal-content/PLlTXT/?uri=CEI-EXŁq3 Ą3 20 1 6R0679

http://prąwo.sęj!ry,gov.pllisąp,ns dawaloąd,xsp1WDLJl99713308831U/D199708& I'j'pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlartentu Europejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia 27 kvłietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przet:warzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ptzepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46lWE (D2.U.UE.L.20I6.I19.1), dalej jako :"r.o.d.o." informujemy,

iz:



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IHAR - PIB, z siedzibą' w Radzikowie

(05-870), nr KRS 0000074008, NIP 529-0A0-70-29.

2. W sprawachdotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem

e-mail : abi @,ihar.edu. pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzate będą w celu:

- związanym z formą kontaktu, współpracy La podstawie RoDo;

- zautomatyzowanego procesu przetwarzaria danych osobowych, w tym profilowania na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. PanilPana dane osobowe będą udostępnione:

- podmiotom współpracuj ącym z Administratorem;

- podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością

Administratora;

- podmiotom zevłnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne

Administratora w celu obsługi witryny www.ihar.edu.p1;

- podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usługi Newsletter' sms;

na mocy stosownych umów powierzenia ptzetwarzania danych osobowych oraz przy

zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i

organizacy jnych,zapewniającychochronędanych;

- innym podmiotom uprawnion1łn do ich uzyskania na podstawie przepisów obowipującego

prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ókres realizacji vłyŻej wymienionych celów z

systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez

Panią/Pana zgody, a następnie przęz okres niezbędny do zńezpieczenia ewentualnych toszczeń

związany ch z pr zetw at zani em danych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania' usunięcia,

ograniczenia przetwaruania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,



prawo do cofirięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośó z prawem

przetwarzałna, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy vzna Pani/Pan, Że przetwarzanie danych

naruszaprzepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieśó do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja

2018 r. będzie Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

DYREKTOR INSTYTUTU

f. dr hab. Henryk Bujak


