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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polską Akademię Nauk Dom 
Pracy Twórczej w Wierzbie  

 

1. Administrator danych 

Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie z siedzibą w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 

Ruciane-Nida, posiadająca NIP: 525-157-50-83, jest administratorem danych osobowych. Z Polską 

Akademią Nauk Domem Pracy Twórczej w Wierzbie (dalej: „DPT w Wierzbie”) można kontaktować się 

bezpośrednio: 

1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: wierzba@wierzba.pan.pl;  

2) telefonicznie pod numerem: +48 516 009 061; 

3) na adres korespondencyjny: Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida.  

 

2. Cele i czas przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej DPT w 
Wierzbie; 

b) marketingu usług DPT w Wierzbie; 

c) wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

d) marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasy wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, lub przez czas 
realizacji kontaktu poprzez formularz kontaktowy.  

 

3. Podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i a RODO – w przypadku wyrażenia 
zgody.  

4. Ujawnianie danych osobowych  

DPT w Wierzbie udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach: 

1) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa,  
2) gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb DPT w Wierzbie: 

a) partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych 
kontaktowych i wyłącznie, jeżeli wynika to z charakteru zawartej umowy, a w 
pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody osoby, 
której dane dotyczą; 

b) operatorom pocztowym, firmom kurierskim. 
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Ponadto, dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 
DPT w Wierzbie w celu: 

1) świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie 
systemów informatycznych; 

2) świadczenia usług utrzymania programu rezerwacyjnego.  

Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z ich przekazywaniem do państw trzecich. 

 

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

1) żądać od DPT w Wierzbie informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, 
czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona 
uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących 
informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach 
lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie 
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach 
związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do 
organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym 
przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO); 

2) sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane 
osobowe przetwarzane przez DPT w Wierzbie są nieprawidłowe, nieaktualne lub 
niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 
RODO); 

3) żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli DPT w Wierzbie nie ma już podstawy prawnej do 
ich przetwarzania (art. 17 RODO);  

4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania 
ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres, 
w którym DPT w Wierzbie będzie weryfikował ich prawidłowość; 

b) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych przez DPT w Wierzbie; 

c) DPT w Wierzbie nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której 
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 
podjęcia decyzji przez DPT w Wierzbie co do zasadności sprzeciwu; 

5) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach 
DPT w Wierzbie; 

6) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do DPT w 
Wierzbie, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych 
danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 
RODO).  
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Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać pismo lub e-mail na dane do 

korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie 

oraz w jaki sposób. Podanie w piśmie swoich danych kontaktowych umożliwi szybsze nawiązanie 

kontaktu na etapie realizacji konkretnego prawa; w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się 

co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie dana osoba 

chce skorzystać (preferowany kontakt telefoniczny).  

 

6. Organ nadzoru 

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Zleceniobiorca ma 

prawo wnieść skargę do PUODO na DPT w Wierzbie w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli 

uważa, że DPT w Wierzbie przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia 

realizacji jego praw.   

 


