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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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), (dalej 

„RODO”)  informujmy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy 

Instytut Badawczym z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta 

rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK - PIB”); 

2. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

iod@nask.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, jakim jest zawarcie oraz wykonywanie postanowień Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez NASK-PIB do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania 

tych danych, wynikającego z treści Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w związku z realizacją Umowy, w tym dostawcom usług IT, kurierom oraz Poczcie Polskiej S.A. dla 

potrzeb obsługi korespondencji oraz podmiotom świadczącym pomoc prawną; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez NASK-PIB udostępniane do państw trzecich; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan : 

- prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

- prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

- prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 

- prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO; 

9. NASK – PIB pozyskał Pani/Pana dane osobowe od kontrahenta będącego stroną Umowy. 
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection 

of individuals 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) (Journal of Laws UE L 119 of 04.05.2016, p. 1), (hereinafter 

referred to as "GDPR"), please be advised that: 

1. The administrator of your personal data is the Research and Academic Computer Network - National Research 

Institute with its seat in Warsaw, operating at the address 01-045 Warsaw, ul. Kolska 12, whose registration files are 

kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under 

the number 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (hereinafter: "NASK - PIB"); 

2. NASK - PIB has appointed a personal data protection officer who can be contacted by e-mail: iod@nask.pl; 

3. Your personal data will be processed in order to perform activities resulting from the legitimate interest of the 

administrator, which is the conclusion and performance of the provisions of the Agreement (Article 6 (1) (f) of the GDPR); 

4. Your personal data will be processed by NASK-PIB until the expiry of the obligation to process such data, resulting 

from the content of the Agreement and applicable law; 

5. Your personal data may be transferred to entities processing personal data at the request of the administrator in 

connection with the implementation of the Agreement, including IT service providers, couriers and Poczta Polska S.A. 

for the purposes of handling correspondence and entities providing legal assistance; 

6. Your personal data will not be made available by NASK-PIB to third countries; 

7. With regard to your personal data, decisions will not be made in an automated manner, in accordance with art. 22 

GDPR; 

8. You have: 

- the right to request access to personal data pursuant to art. 15 GDPR; 

- the right to request rectification of data pursuant to art. 16 GDPR; 

- the right to request the administrator to limit the processing of personal data pursuant to art. 18 GDPR; 

- the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office; 

- the right to request the deletion of personal data pursuant to art. 17 GDPR; 

- the right to raise an objection referred to in art. 21 GDPR; 

9. NASK - PIB obtained your personal data from a contractor being a party to the Agreement. 

 

 


