Polityka prywatności
Informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe- szczegółowe
informacje znajdują się poniżej:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej
Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Al. Lotników 32/46,02-668Warszawa,NIP:525-00092-81,REGON:000844815
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@cft.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO oraz Polityką ochrony danych
osobowych CFT w celu:
1) zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Centrum Fizyki Teoretycznej,ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) realizacji działalności naukowo – badawczej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów
prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia
wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów do jakich
zostały one zebrane;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne,
marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, jednostkom naukowym
i badawczym oraz podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.
6. Dane przechowywane będą przez okres w celu:
1) wykonania umowy do momentu przedawnienia roszczeń,
2) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych
roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

