
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla podmiotów współpracujących (kontrahentów), ich reprezentantów i personelu  
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 
Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 
8 (IBE), z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej 
ibe@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 
iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na w/w adres.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy, w tym podejmowania działań w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 
umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, natomiast 
dane reprezentantów i personelu kontrahenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit i f) RODO – uzasadniony 
interes administratora w postaci zawarcia i wykonania umowy; 

b) wzajemnej komunikacji w związku z nawiązaną współpracą i realizacją postanowień umowy, na podstawie art. 6 ust. 
1 lit i f) RODO – uzasadniony interes administratora w postaci prawa do usprawnienia współpracy;  

c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów 
rachunkowych i podatkowych oraz przepisów o archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) – obowiązek prawny; 

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Źródło pochodzenia i zakres przetwarzanych danych 
Dane osobowe, jeżeli nie otrzymaliśmy ich bezpośrednio od Pani/Pana, zostały nam przekazane od podmiotu, który Pani/Pan 
reprezentuje lub w którym jest zatrudniona/y, a z którym nawiązaliśmy współpracę, czy też zawarliśmy umowę.  

Z reguły przetwarzamy o Pani/Panu następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, adres e-mail lub numer 
telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Wobec członków organów możemy również 
przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie. 

Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym usługi informatyczne, dostawcom poczty elektronicznej i 
hostingu, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytorskie, wykonawcom usług pocztowych i kurierskich. 
Odbiorcami danych mogą być również podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić 
dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do zawarcia umowy oraz okres jej realizacji i rozliczenia, przez okres 
przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a następnie zostaną 
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi w IBE instrukcją kancelaryjną i JRWA. 

Mają Państwo następujące prawa: 
a) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich 

danych osobowych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania - na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach 
RODO; 

b) w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, 
informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją; 

c) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, odmowa ich podania skutkuje 
brakiem możliwości nawiązania współpracy. 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
Dane mogę być przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystane przez Administratora z usługi Google Workspace 
(dawniej G Suite) w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG. 
Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez 
Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO). 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu. 


