
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polityka Prywatności ma na celu opis sposobu zarządzania danymi osobowymi zebranymi 

przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii 
Nauk z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem tej strony internetowej w zgodzie z 

obowiązującym prawem. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 
(zwany dalej IBIB PAN). 

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się: 

− poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: ibib@ibib.waw.pl lub iod@ibib.waw.pl 

− listownie na adres: IBIB PAN  

ul. ks. Trojdena 4 

02-109 Warszawa  

− telefonicznie pod numerem: +48 22 659 91 43 lub +48 22 592 59 00 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Realizując postanowienia art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 RODO) oraz 

mając na uwadze nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych Instytut 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych w następujący sposób: 

− poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@ibib.waw.pl 

− listownie na adres: IBIB PAN  

ul. ks. Trojdena 4 

02-109 Warszawa  

z dopiskiem „ochrona danych osobowych” 

− telefonicznie pod numerem: +48 22 592 59 85 

ZBIERANE DANE OSOBOWE 

IBIB PAN może zbierać następujące dane osobowe: 

− dane przeglądania stron (np. adres IP, lokalizacja - kraj, informacje o stronach 

odwiedzanych przez użytkownika w witrynie internetowej, czas dostępu do strony 

internetowej, czas nawigacji na każdej stronie, analiza przebiegu kliknięć. Mimo, że 



IBIB PAN nie gromadzi tych informacji w celu połączenia ich z określonymi 

użytkownikami, to możliwa jest identyfikacja użytkowników poprzez te informacje w 

sposób bezpośredni lub korzystając z innych zebranych informacji ); 

− pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane i zapisywane na 

komputerze użytkownika przez odwiedzane strony internetowe, po to aby mogły być 

odesłane do tych samych stron, gdy użytkownik ponownie je odwiedza. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w Polityce Plików Cookie na stronie internetowej). 

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przekazane Dane Osobowe  mogą być przetwarzane w następujących celach: 

− bezpośredniej współpracy z IBIB PAN  

− złożenia aplikacji w procesie rekrutacji na stanowisko w IBIB PAN 

− złożenia aplikacji w procesie rekrutacji na praktykę lub staż studencki w IBIB PAN 

− złożenia aplikacji w procesie rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone przez  IBIB 

PAN 

− udział w organizowanym przez IBIB PAN wydarzeniu 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznej, między 

innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie, bądź w 

inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne). 

Zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Dział IT 

IBIB PAN i mogą być wykorzystane w celu poprawy obsługi strony IBIB PAN. 

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne i/lub prawne działające w 

imieniu IBIB PAN (np. dostawcy usług, z którymi IBIB PAN współpracuje). Podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz IBIB PAN  muszą spełniać wysokie 

standardy bezpieczeństwa. IBIB PAN udostępnia tylko te informacje, które są niezbędne dla 

świadczenia usług na rzecz i w imieniu  IBIB PAN. 

Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa - na przykład na mocy orzeczenia sądu, przepisów prawa 

lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku IBIB PAN sprawdza legalność i  

podstawy prawne do przekazania Danych Osobowych i dokumentuje zaistniałe działania. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

W zakresie realizacji celów przetwarzania IBIB PAN może przesyłać dane osobowe do  

naszych dostawców, partnerów lub usługodawców mających siedzibę poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku, gdy dane osobowe będą 

przekazywane poza EOG właściciel danych jest o tym informowany. 

Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo zbieranych danych osobowych IBIB PAN ściśle 

przestrzega zasad ich transferu wynikających wprost z RODO i przekazuje dane wyłącznie 

tam, gdzie stopień zabezpieczenia jest gwarantowany zgodnie z decyzjami Komisji 

Europejskiej (np. do USA jedynie do podmiotów znajdujących się na tzw. Privacy Shield 

list). 



ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW (STRON) TRZECICH 

Witryny stron trzecich, dostępne poprzez tę stronę internetową IBIB PAN podlegają 

odpowiedzialności strony trzeciej. 

IBIB PAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z żądaniami i/lub udostępnianiem 

danych osobowych stronom trzecim. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Dane Osobowe przechowywane są przez IBIB PAN wyłącznie przez okres uznany za ściśle 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z prawem i odpowiednimi 

przepisami. IBIB PAN nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. W 

większości przypadków okres przechowywania trwa do 5 lat od zakończenia współpracy z 

IBIB PAN. Jednak w niektórych przypadkach IBIB PAN zobowiązany jest do 

przechowywania danych osobowych przez okres do 10 lat od zakończenia relacji z uwagi na 

okresy przedawnienia określonych roszczeń. 

Dane przetwarzane dla poprawy komfortu użytkowania stron internetowych będą 

przechowywane tak długo, jak to określono w firmowej Polityce Plików Cookie. 

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi  przysługują następujące prawa: 

− prawo dostępu do danych (oznacza prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe 

są przetwarzane, a także - w odpowiednich przypadkach - prawo uzyskania dostępu do 

tych danych) 

− prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych (oznacza prawo do poprawienia 

nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia tych 

danych, gdy takie żądanie jest uzasadnione) 

− prawo do ograniczenia przetwarzania (oznacza prawo do złożenia wniosku o 

wstrzymanie przetwarzania, gdy takie żądanie jest uzasadnione) 

− prawo do przenoszenia danych (oznacza prawo do uzyskania danych osobowych w 

zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, a także 

prawo do przenoszenia tych danych do innych administratorów) 

− prawo do sprzeciwu (oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych 

osobowych z uzasadnionych powodów(jeżeli dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie zgody)) 

− prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu w przypadku przetwarzania Danych w 

sposób niezgodny z prawem. 

Bezpieczeństwo 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01-02-2020r. 

IBIB PAN zastrzega sobie prawo do częściowej lub pełnej zmiany Polityki Prywatności lub 

do aktualizacji jej treści (np. w wyniku zmian w obowiązującym prawie). Wszelkie 

aktualizację będą publikowane na tej stronie internetowej. 


