
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 

DOTYCZĄCYM FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ 

https://www.wood-science-economy.pl/pl/kontakt   

 

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 

Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. 

 

2.  Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 

2) telefonicznie: 61 850 48 90 

3) przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl  

 

3.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować 

w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, 

które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: 

iod@pit.lukasiewicz.gov.pl  

 

4.  Dane będziemy przetwarzać w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane 

przez Ciebie pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest 

prowadzenie naszej działalności. 

 

5.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania. 

 

6.  Twoje dane osobowe możemy przekazywać odbiorcom, z którymi współpracujemy np. podmiotom 

prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, organom państwowym lub innym podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej 

działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym 

naszą działalność, w tym IT; 

 

7.  Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8.  Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane 

przez Ciebie pytanie. 

 

9.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) 

w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać 

jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to 

istotnie wpływać na naszych klientów. 
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