
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH  
WCHODZĄCYCH NA TEREN 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej "Blachownia" 

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych (dalej „Państwo”), które wchodzą 
na teren Sieć Badawcza Łukasiewicz -  ICSO "Blachownia" dalej „ Instytut”.  Państwa 
dane osobowe są zbierane w związku z całodobową ochroną obszaru nadzorowanego 
przez Instytut w tym w związku z funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu oraz 
monitoringu wizyjnego na terenie Instytutu. Zgodnie z art. 13 i 14 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 (dalej 
zwanego „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 
Kędzierzyn-Koźle. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt                         
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) po przez adres poczty 
elektronicznej IOD: iod@icso.lukasiewicz.gov.pl,  tel. + 48 77 487 34 70 lub adres 
korespondencyjny: IODO Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych w Instytucie jest realizacja następujących 
zadań: 
� realizacja działalności naukowo – badawczej, 
� zawieranie i realizacja umów, w tym wybór kontrahentów, 
� prowadzenie procesów rekrutacyjnych, organizowanie praktyk i staży, 
� realizacja działalności wydawniczej i szkoleniowej (np. organizacja konferencji, 

udział w targach), 
� promocja produktów lub usług poprzez marketing bezpośredni, 
� rozpoznanie rynku w zakresie możliwości realizacji działalności naukowo-

badawczej, wydawniczej, szkoleniowej oraz promocji własnych produktów lub 
usług, 

� możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
� umożliwienie osobom fizycznym czasowego przebywania na terenie 

Administratora, 
� udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi, 

które skierowały do Administratora zapytanie lub prawnie uzasadnioną ofertę, 
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, 

� wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
� realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

4. Podstawa prawna realizacji celów wymienionych wyżej, to co najmniej jedna                      
z niżej wymienionych przesłanek zawarta w art. 6 ust. 1 RODO, w szczególności:  
� lit. a (w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych, w tym wyłącznie                     

w zakresie i celu określonym w treści zgody – wcześniej udzielona zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych) 

� lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy) 
� lit. c (przetwarzanie często jest konieczne w celu wywiązania się z prawnych 

zobowiązań Administratora lub jest wprost nakazane przez przepis prawa. Do 
najważniejszych regulacji, na podstawie których Administrator przetwarza 
Państwa dane osobowe, należą:  

� ustawa o ochronie osób i mienia; 



� przepisy dotyczące przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo; 
� inne przepisy nakładające obowiązki, zalecenia lub rekomendacje, 

wydane przez uprawnione organy państwowe lub instytucje. 
a) lit.f (przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych 

interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na 
Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Przykładami takich 
uzasadnionych interesów są: 
� zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Instytutu 
� zapewnienie bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie Instytutu 
� zachowanie w tajemnicy informacji prawnie chronionych, 
� wewnętrzne cele administracyjne Administratora,  
� ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych                    

w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi 
roszczeniami 

5. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje następujące dane 
osobowe: 

� imię, nazwisko, numer telefonu,  
� numer PESEL , 
� nazwa firmy, zajmowane stanowisko, 
� wizerunek utrwalony na dokumencie uprawniającym do poruszania się po 

terenie nadzorowanym przez Instytut.  
� w systemie służącym do wydawania tych dokumentów (o ile dotyczy), 
� wizerunek utrwalony na monitoringu wizyjnym oraz inne dane pośrednio 

umożliwiające identyfikację Państwa tożsamości (takie jak numery 
rejestracyjne pojazdów). 

6. Zbieramy Państwa dane osobowe albo bezpośrednio od Państwa albo z innych 
źródeł (np. od Państwa pracodawców, podmiotów organizujących transport, szkół 
lub uczelni, jeżeli są one np. organizatorami wycieczki) podających Państwa dane 
osobowe w trakcie procesu wydawania przepustek. 

7. W przypadku monitoringu, zebranie danych następuje automatycznie poprzez 
utrwalenie wizerunku oraz innych danych umożliwiających identyfikację 
tożsamości poprzez system monitoringu. 

8. Udostępnienie lub powierzenie Państwa danych osobowych może być niezbędne                
w celu realizacji umowy zawartej przez Instytut. Dane te mogą być udostępniane 
lub powierzane następującym podmiotom: 
� podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, w tym 

obsługującym monitoring, 
� dostawcom systemów teleinformatycznych oraz systemów monitorujących 

wykorzystywanych przez Instytut, jak również podmiotom świadczącym usługi 
serwisowania tych systemów, 

� podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie. 
� nagrania z monitoringu mogą być również przekazane właściwym organom,                              

w szczególności Policji, prokuraturze lub sądom, w przypadku, gdy Instytut 
jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub dla celów 
dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Instytut lub obrony przed 
roszczeniami. 

9. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnych celów 
Administratora. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, 
są one regularnie usuwane. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji 
wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas: 
� W przypadku danych utrwalonych na monitoringu wizyjnym: maksymalnie 30 

dni 
� Państwa dane mogą być przetwarzane dla celów ustalania lub dochodzenia 

przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej 
działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie 
okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 
lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.  



� W przypadku monitoringu, Administrator może zabezpieczyć kopie nagrań                              
w przypadkach, o których mowa w punkcie 8 powyżej, do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania 

� Administrator przekazuje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody właściciela danych 
oraz     w celu i na zasadach określonych w tej zgodzie. 

10. Mają Państwo prawo do: 
� dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

� do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

� do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

� prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

� do usunięcia danych osobowych; 

� do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej 

zgody; 

� prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO:  
� listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
� przez elektroniczną skrzynkę  podawczą  dostępną  na  stronie: 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ 
� kontakt  telefonicznie: (22) 531 03 00.  

Należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich 
stosowania. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora nie 
jest bezpośrednio wymagane przepisami oraz jest dobrowolne, jednak 
konsekwencją niepodania wymaganych danych jest niemożność wejścia na teren 
Łukasiewicz- ICSO „Blachownia” 

 
 
 
Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu5.05.2020 r. i może podlegać dalszym 

zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych 

zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, 

które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem 

odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach 

z Państwem. 


