Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901
Warszawa, tel. 22 182 60 00; www.pan.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
3. Archiwum Nauki PAN i PAU przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•

gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, opracowywania i zabezpieczania
materiałów archiwalnych;
udostępniania materiałów archiwalnych;
kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym;
wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych (prowadzenia
kwerend);
realizowania usług archiwalnych w postaci odwzorowań cyfrowych materiałów archiwalnych
wraz z ich metadanymi;
prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej;
prowadzenia działalności informacyjnej, popularyzatorskiej na temat materiałów
archiwalnych i Archiwum Nauki PAN i PAU;
prowadzenia spraw pracowniczych, stażów, praktyk i wolontariatów;

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania
kontaktu i prowadzenia sprawy.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania/usługi itp.
6. Podane dane osobowe będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które będą
posiadały podstawę prawną do ich przetwarzania, wynikającą z odrębnych przepisów.
7. Dane osobowe nie
międzynarodowej.
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8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z określonymi przepisami prawa
(zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, obowiązującym w Archiwum Nauki PAN
i PAU).
9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów
RODO do: dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 RODO, sprostowania swoich
nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO, żądania usunięcia danych w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
10. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

