
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy 

 

1. Poniższe zapisy dotyczą danych osobowych uzyskanych w związku z zawieraniem i 

wykonywaniem niniejszej umowy przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

(zwany w niniejszym załączniku „Instytutem”) lub przez drugą stronę umowy (zwaną w niniejszym 

załączniku „Kontrahentem”). 

2. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zwanych dalej „Danymi 

Osobowymi”) pozyskanych przez Instytut w celu: 

a) promocji działalności Instytutu,  

b) informowania o działalności Instytutu,  

c) rozpowszechniania materiałów promocyjnych na potrzeby związane z realizacją niniejszej 

umowy, w tym publikacji tych materiałów w Internecie i drukach promocyjnych, 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanego dalej „RODO”, 

Instytut informuje Kontrahenta, że: 

1) administratorem Danych Osobowych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa; 

2) Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą: poczty tradycyjnej na adres ul. ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa  lub poczty 

elektronicznej na adres e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl; 

3) Instytut przetwarza Dane Osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach: 

Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Zawarcie, wykonanie, kontrola niniejszej umowy, 

dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym, 

rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony, 

przepisów podatkowych.  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dochodzenie roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa 

na terenie administrowanym przez Instytut, 

zapewnienie ochrony informacji oraz przestrzeganie 

tajemnic zawodowych, zapewnienie obsługi 

informatycznej, finansowej i administracyjnej, 

udostępnianie Danych Osobowych podmiotom 

upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Określony w ust. 1 powyżej.  

4) Dane Osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak: 

a) audytor, doradca prawny lub finansowy,  

b) banki, 

c) inne podmioty zaangażowane w realizację działań związanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, 

d) podmioty realizujące usługi pocztowe, 

e) podmioty, którym udzielane są dane osobowe na podstawie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1330 ze zm.), 

f) Innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane Osobowe będą przechowywane przez okres istnienia praw i roszczeń wynikających z 

niniejszej umowy oraz okres, w którym może mieć miejsce kontrola zawarcia i wykonania 

niniejszej umowy na podstawie przepisów prawa. Dane Osobowe będą przechowywane przez 

dłuższy okres niż wskazany w zdaniu poprzednim, jeżeli taki okres wynika z mających 

zastosowanie przepisów prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o 

wyrażoną zgodę Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody; 

6) Kontrahent ma prawo do: 
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a) dostępu do  Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

b) sprostowania Danych Osobowych,  

c) usunięcia Danych Osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, 

f) przenoszenia Danych Osobowych; 

7) Kontrahent ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Instytut 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych); 

9) obowiązkowe jest podanie Danych Osobowych, których przetwarzane będzie następować na 

podstawie przepisów prawa, bez potrzeby uzyskiwania zgody na to przetwarzanie, a skutkiem 

ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Podanie 

pozostałych Danych Osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jest ono 

dobrowolne, jednakże skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji 

poszczególnych celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, 

10) Kontrahent nie będzie podlegał decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

4. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Instytutu za niewywiązanie się ze 

spoczywających na Kontrahencie obowiązków ochrony danych osobowych osób, którymi Instytut 

posługuje się przy realizacji niniejszej umowy.  

5. Kontrahent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

uzyskanych od Instytutu niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie 

danych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają 

Kontrahenta. 

6. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Instytutu o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych 

osobowych określonych w niniejszej umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Kontrahenta 

tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

urząd nadzorujący ochronę danych osobowych. 

7. Kontrahent oświadcza, że przeszkolił osoby, którymi się posługuje przy zawieraniu i realizacji 

niniejszej umowy w zakresie przepisów dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie praw 

osoby, której dane te dotyczą, w szczególności zaś informacji podawanych w przypadku zbierania 

danych od osoby, której dane dotyczą, informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych 

osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, prawa dostępu przysługującego 

osobie, której dane dotyczą, prawa sprostowania i usunięcia danych, a także prawa do sprzeciwu. 

Kontrahent oświadcza, że przekazał osobom, o których mowa powyżej informacje zawarte w art. 

14 ust. 1-4 RODO.  Kontrahent zobowiązuje się także do podobnego oraz uprzedniego 

przeszkolenia i przekazania informacji osobom, którymi będzie się posługiwał w przyszłości przy 

realizacji niniejszej umowy. 

8. Na każde żądanie Instytutu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania Kontrahent 

zobowiązuje się do przekazania informacji niezbędnych do wywiązania się Instytutu z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

 


