
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTÓW 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 
8, 01-180 Warszawa, 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 ww. adres siedziby Administratora.  

Cel i podstawa przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
▪ nawiązania kontaktu i przedstawienia propozycji współpracy w związku z prowadzonymi w IBE projektami. Podstawą 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes polegający na prawie do nawiązania współpracy ze 
specjalistami/ekspertami w związku ze statutową działalnością Instytutu oraz w odniesieniu do ich specjalizacji 
zawodowej. W tym celu przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, 
telefon) oraz dane dotyczące wykształcenia, miejsca pracy i zajmowanego stanowiska. Dane te, jeżeli nie zostały nam 
przekazane bezpośrednio, mogliśmy pozyskać od Państwa pracodawcy, kontrahentów, współpracowników lub 
partnerów IBE z którymi Państwo współpracuje bądź reprezentuje, jak również ze źródeł publicznych, w tym ze stron 
internetowych i serwisów społecznościowych 

Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie współpracą z IBE, dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane w celu: 
▪ nawiązania współpracy i zawarcia umowy - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych 

niewymaganych na ww. podstawie prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody wyrażonej poprzez wyraźne 
działanie potwierdzające osoby, której dane dotyczą; 

▪ obrony w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes 

polegający na obronie swoich praw; 

▪ archiwizacji dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora – podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i 
hostingu, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, audytorskie, wykonawcy 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 
W przypadku niepodjęcia współpracy dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji. W 
sytuacji zawarcia umowy dane będą przetearzane przez czas obowiązywania umowy, a także dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w IBE 
instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

Mają Państwo poniższe 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 przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, informujemy o 

przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją; 

c) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej wycofania w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;  

d) 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). 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 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. 


