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Informacje wstępne 
 

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Instytutowi Ochrony  
Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) swoje dane 
osobowe pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z 
krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających 
ich bezpieczeństwo. 

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów 
przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w IOŚ-PIB zasady poufności i 
ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie 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, dalej „RODO”), a także 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000). 

Treść przepisów RODO można znaleźć pod adresem: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504. 

 
Administrator danych 
 

Administratorem lub współadministratorem (w zależności od procesu 
przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest IOŚ-PIB z 
siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą 
Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w IOŚ-PIB: 
iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D. 
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Odbiorcy danych 
 

W związku z prowadzoną działalnością IOŚ-PIB - w zależności od procesu 
przetwarzania danych osobowych - będzie ujawniać Państwa dane osobowe 
następującym podmiotom, w szczególności: 

 

 osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z 
IOŚ-PIB biegłym rewidentom i innym podmiotom audytującym działalność 
IOŚ-PIB, firmom księgowym, radcom prawnym, firmom informatycznym - 
dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym 
pracę IOŚ-PIB, w tym Microsoft, firmom świadczącym usługi hostingu, 
firmom świadczącym usługi archiwizacji i brakowania dokumentów, firmom 
świadczącym usługi ochrony osób i mienia, firmom świadczącym usługi 
rekrutacji, agencjom marketingowym  

– w zakresie obowiązków umownych i w ramach podpisanych zobowiązań 
dotyczących zachowania danych w poufności oraz w ramach zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

 organom administracji publicznej uprawnionym do uzyskania informacji na 
podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji państw 
członkowskich UE oraz państw spoza UE, 

 Komisji Europejskiej i innym organom Unii Europejskiej w ramach 
działalności IOŚ-PIB, 

 Akredytowanym weryfikatorom, 

 Instytucjom Wdrażającym, Zarządzającym i Pośredniczącym w przypadku 
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych 
środków pomocy zagranicznej; 

 Członkom konsorcjów, stronom zawieranych Porozumień, Umów,  

 bankom w ramach prowadzenia rozliczeń, firmom świadczącym usługi 
kurierskie i pocztowe w zakresie danych adresowych 
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Uprawnienia w zakresie przetwarzanych 
danych i dobrowolność podania danych 
 

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią 
inaczej przysługuje Państwu prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. sprostowania (poprawiania), 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, 

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie tych danych 
osobowych narusza przepisy RODO 

- więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

W zależności od procesu przetwarzania danych osobowych macie 
Państwo również prawo do: 

5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
- o ile nie zachodzi przewidziana przepisami RODO lub innymi przepisami 
prawa konieczność dalszego przetwarzania danych, 

6. usunięcia swoich danych osobowych, 

 
Czy muszą Państwo podawać swoje dane 
osobowe? 
 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne z uwagi  
na prowadzenie przez IOŚ-PIB działalności, w szczególności w zakresie realizacji 
zadań ustawowych, realizowania projektów, zawierania umów, rozliczenia 
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prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez IOŚ-PIB z wymogów prawa. 
W takich procesach przetwarzania podanie danych osobowych jest niezbędne. 

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez IOŚ-PIB 
danych w celach marketingowych) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
Podstawa przetwarzania danych osobowych 
 

W zależności od procesu przetwarzania danych, Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie art. 6, art. 9 i w związku z art. 10 RODO (w zależności 
od procesu przetwarzania danych osobowych). 

 
Dane osobowe przetwarzane będą, w szczególności w celu: 

1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IOŚ-PIB; 
2. zawierania i realizacji umów; 
3. prowadzenia działalności statutowej IOŚ-PIB; 
4. dochodzenia roszczeń; 
5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski; 
6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów  
oraz na podstawie udzielonej zgody. 

 

W przypadku pośredniego pozyskiwania danych dane osobowe mogą pochodzić 
z dokumentów określonych przepisami prawa, z korespondencji z podmiotami 
kontaktującymi się z IOŚ-PIB lub współadministratorami danych osobowych,  
z projektowanych albo podpisanych umów, formularzy rejestracyjnych  
na szkolenia i list obecności, a także ze źródeł publicznie dostępnych. 
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Przekazywanie danych do państw trzecich 
 

Państwa dane osobowe, co do zasady są przetwarzane na terenie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

 
Przetwarzanie danych osobowych  
w sposób zautomatyzowany 
 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym 
w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego 
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane 
inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów, 
kontrahentów IOŚ-PIB oraz ich pracowników/ współpracowników. 

 
Wykorzystywanie plików „cookies"  
na stronie internetowej KOBiZE  
i IOŚ-PIB 
 

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku 
twardym Użytkownika korzystającego z serwisu internetowego IOŚ-PIB i KOBiZE. 
Zazwyczaj zawierają one informacje o nazwie strony internetowej, z której 
pochodzą, czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalnym 
numerze. 

IOŚ-PIB wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji 
związanych z korzystaniem ze strony internetowej IOŚ-PIB przez Użytkowników 
i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. 
Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje 
możliwość wyłączenia funkcji „cookies” za pomocą odpowiedniej konfiguracji 
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ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak 
może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji systemu. 

 

W serwisach IOŚ-PIB pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której 
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać 
loginu i hasła; 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości. W tym celu nasza witryna korzysta z narzędzia analizy 
wykorzystywania witryn WWW Google Analytics udostępnianego przez 
firmę Google, Inc. (Google). Google Analytics to narzędzie do analizy 
wykorzystania witryn internetowych, które pomaga nam dowiedzieć się,  
jak użytkownicy (anonimowo) korzystają z naszego systemu, np. dzienna 
ilość odwiedzin, które podstrony są najczęściej wyświetlane itd. Z naszej 
witryny usługa Google Analytics gromadzi tylko anonimowe informacje 
(wg. polityki prywatności Google Analytics nawet nie wolno przesyłać 
żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby (Polityce 
prywatności Google). 

 
Użycie adresu IP 
 

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do internetu przypisany  
jest unikatowy numer IP, nazywany adresem protokołu internetowego. Ponieważ 
numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, 
adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta,  
z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics 
rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić 
właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby 
odwiedzające ich serwisy. 
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IOŚ-PIB informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika ze stroną 
internetową IOŚ-PIB, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze 
(w tym IP), a także czasie połączenia ze stroną internetową oraz inne dane 
eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. IOŚ-PIB w celach 
technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. 

IOŚ-PIB oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom 
bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie 
odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych 
przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, 
nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. 

Dane dotyczące Użytkowników serwisu IOŚ-PIB i KOBiZE zbierane w celu 
optymalizacji ich funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie 
statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających 
identyfikację Użytkowników. 

 
Gdzie możecie Państwo znaleźć więcej 
informacji 
 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
znaleźć w szczegółowych klauzulach informacyjnych obejmujących procesy 
przetwarzania, związane z działalnością IOŚ-PIB – w poniższej tabeli oraz na 
stronach: http://ios.edu.pl/ i http://www.kobize.pl/, w zakładkach dotyczących 
danego aspektu działalności IOŚ-PIB. 
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Proces - cel przetwarzania 
Podstawa prawna 
przetwarzania,  
zgodna z RODO 

Okres przechowywania 
danych 

Przepis prawa umożliwiający 
przetwarzanie  
(gdy przetwarzanie odbywa  
się na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c))/ 
Prawnie uzasadnione interesy, 
jeśli występują (gdy 
przetwarzanie odbywa się na 
podstawie na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie danych 
osobowych osób 
przebywających na terenie  
IOŚ-PIB - monitoring wizyjny 
osób wchodzących oraz książka 
wyjść i wejść 

art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
nieprzekraczający 3 m-cy 
od daty rejestracji. 
Zapisane obrazy 
stanowiące dowód  
w postępowaniu 
prowadzonym  
na podstawie prawa 
lub co do których 
Administrator danych 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane potrzebne do identyfikacji 
osób niebędących pracownikami 
Instytutu a przebywających na 
jego terenie. Celem wprowadzenia 
kontroli za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz oraz wpisów 
w książce wyjść i wejść jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
pracowników, ochrony mienia 
Instytutu i zachowania w 
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osobowych powziął 
wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód  
w postępowaniu mogą 
być przechowywane do 
czasu prawomocnego 
zakończenia 
postępowania. Nośniki 
stanowiące dowód w 
sprawie są opisywane  
i przechowywane przez 
upoważnionego 
pracownika. 

tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. 
 
Przepis prawa: 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 
Kodeks Pracy 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
korespondencji 

art. 6 ust. 1 lit. c), e) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną, 
przez okres dwóch lat, 
liczony od pierwszego 
stycznia następującego po 
roku zakończenia spraw, 
których dane dotyczą. A 
następnie w archiwum 

Prawnie uzasadniony interes: 
W związku z działalnością 
Instytutu prowadzenie 
korespondencji jest niezbędne. 
 
Przepis prawa: 
Korespondencja w IOŚ-PIB 
dotyczy spraw związanych w 
szczególności z działalnością  
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zakładowym, zgodnie 
instrukcją kancelaryjną i 
ustawą o narodowym 
zasobie archiwalnym i 
archiwach, w związku z 
nadaną dokumentacji 
kategorią archiwalną. 

IOŚ-PIB określoną w przepisach, 
np.: 
 
1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r.  

o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i 
innych substancji 

2. Ustawa z dnia  
12 czerwca 2015 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 

3. Ustawa z dnia  
3 października 2008 r.  
o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania  
na środowisko. 

4. Ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach 

5. Ustawa z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, 
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6. Ustawa z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, 

7. Ustawa z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych 

8. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

9. Ustawa z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji 
publicznej 

Przetwarzanie danych 
osobowych osób 
uczestniczących w naborach, 
rekrutacjach 

art. 6 ust. 1 lit. a) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie 
z regulaminem rekrutacji 
IOŚ-PIB tj.: dokumenty 
aplikacyjne kandydata  
w odniesieniu  
do pracowników 
naukowych, który zostanie 
wyłoniony w procesie 
rekrutacji zostają 
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dołączone do jego akt 
osobowych  
i przechowywane zgodnie 
z zasadami prawa pracy. 
Dokumenty aplikacyjne 
pozostałych osób mogą 
być odbierane osobiście 
przez zainteresowanych  
w okresie do 3 m-cy, po 
tym okresie ulegają 
zniszczeniu 

Przetwarzanie danych 
osobowych podczas staży i 
praktyk 

art. 6 ust. 1 lit. a) i b) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie 
z okresem archiwizacji, 
który wynosi 10 lat (BE10) 

 

Przetwarzanie danych 
osobowych w procesie 
zakupowym, gdzie IOŚ jest 
zamawiającym 

art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f) 

art. 9 ust. 2 lit. g) 

art. 10 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
10 lat od końca roku 
kalendarzowego,  
w którym Umowa została 
wykonana lub 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane niezbędne do zawarcia  
i realizacji umowy, dane 
niezbędne z punktu widzenia 
kontaktu  
z osobami realizującymi umowę 
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postępowanie o 
udzielenie zamówienia 
zostało zakończone bez 
zawarcia Umowy, chyba, 
że niezbędny będzie 
dłuższy okres 
przetwarzania np.:  
z uwagi na dochodzenie 
roszczeń lub inny 
obowiązek wymagany 
przez przepisy prawa 
powszechnie 
obowiązującego 

(dane służbowe). Konieczność 
kontaktu z osobą fizyczną 
pozostającą po stronie 
wykonawcy lub oferenta w trakcie 
postępowania oraz w trakcie 
realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
 
Przepis prawa: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach 
publicznych 
 

Przetwarzanie danych 
osobowych w procesie 
zakupowym gdzie IOŚ jest 
wykonawcą 

art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
zakończenia realizacji 
postępowań, o które 

Prawnie uzasadniony interes: 
Działalność IOŚ-PIB przejawia się 
m.in. w ubieganiu się o 
zamówienia (publiczne i 
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ubiega się IOŚ 
lub do czasu zakończenia 
postępowań, w których 
IOŚ nie uzyskał 
zamówienia. Następnie 
dane będą 
przechowywane 
z Instrukcją Kancelaryjną 

niepubliczne). IOŚ-PIB jako 
wykonawca przetwarza 
(samodzielnie lub wspólnie z 
innymi administratorami) dane 
osobowe osób do kontaktu przy 
składaniu oferty, 
podwykonawców, 
współkonsorcjantów, podmiotów 
trzecich ekspertów itp. w celu 
złożenia oferty, oferty wspólnej 
lub wykazania potencjału 
kadrowego w ofertach 

Przetwarzanie danych 
osobowych w umowach i 
porozumieniach 

art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas 
trwania umowy, a po 
zakończeniu jej 
obowiązywania do czasu 
upływu terminów 
roszczeń z niej 
wynikających, co do 
zasady 3 lata, 
maksymalnie 6 lat. 

Prawnie uzasadniony interes: 
IOŚ-PIB w związku  
w celu zawarcia umowy 
 lub jej realizacji kontaktuje 
 z pracownikami/ 
współpracownikami klientów 
 i kontrahentów. 
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Następnie dane będą 
przechowywane i 
archiwizowane zgodnie 
z Instrukcją 
Kancelaryjną. 

Przetwarzanie danych 
osobowych w dokumentacji 
księgowej (faktury, noty) 

art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f)  

Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie  
z terminami 
przechowywania 
dokumentów 
księgowych, określonych 
w art. 74 ust. 1 i 2 
ustawy o 
rachunkowości, tj.: 
 
 Zatwierdzone roczne 

sprawozdanie 
finansowe Księgi 
rachunkowe, 
Dokumenty 
inwentaryzacyjne, 
Pozostałe dowody 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane umożliwiające wystawianie 
faktur, rozliczeń faktur 
zakupowych, realizacja przelewów 
bankowych za pomocą systemów 
bankowych PeKao SA i BOŚ.  
IOŚ-PIB w związku 
z działaniami podjętymi w celu 
realizacji i sfinansowania umowy 
kontaktuje się w 
uzasadnionym celu z 
pracownikami/ 
współpracownikami klientów i 
kontrahentów  
 
Przepis prawa: 
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księgowe 
i sprawozdania, 
których obowiązek 
sporządzenia wynika 
z ustawy – 5 lat 

 Karty wynagrodzeń 
pracowników, bądź 
ich odpowiedniki, 
dokumentacja 
przyjętego sposobu 
prowadzenia 
rachunkowości  
– nie krócej niż 5 lat 

 Dowody księgowe 
dotyczące środków 
trwałych w budowie, 
pożyczek, kredytów, 
umów handlowych, 
roszczeń 
dochodzonych 
w postępowaniu 
cywilnym lub objętych 
postępowaniem 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości 
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karnym albo 
podatkowym - przez 5 
lat od początku roku 
następującego po 
roku obrotowym, 
w którym operacje, 
transakcje, 
postępowanie zostały 
ostatecznie 
zakończone, spłacone, 
rozliczone lub 
przedawnione 

 Dokumenty dotyczące 
rękojmi i reklamacji – 
1 rok po terminie 
upływu rękojmi lub 
rozliczeniu reklamacji 

Dane osobowe będą 
nadto przechowywane 
przez okres wynikający z 
Instrukcji Kancelaryjnej 
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Przetwarzanie danych 
osobowych w sprawach 
sądowych przed sądami 
powszechnymi i Sąd 
Najwyższym 

art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
sporu sądowego a 
następnie przechowywane 
zgodnie z Instrukcją 
Kancelaryjną oraz ustawa 
o archiwach państwowych 

Prawnie uzasadniony interes: 
Konieczność zapewnienia 
bieżącego kontaktu w ramach 
prowadzonych spraw sądowych. 
Konieczność dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach spraw 
sądowych przed sądem 
administracyjnym 

art. 6 ust. 1 lit. b), e) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas 
trwania postępowań w 
zakresie dochodzonych 
roszczeń, tj. do czasu ich 
prawomocnego 
zakończenia, a w 
przypadku postępowań 
egzekucyjnych do czasu 
ostatecznego 
zaspokojenia 
dochodzonych roszczeń. 

Prawnie uzasadniony interes: 
Konieczność zapewnienia 
bieżącego kontaktu w ramach 
prowadzonych spraw sądowych. 
Konieczność dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. 

Przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby 
działania jako biegli sądowi 

art. 6 ust. 1 lit. c) i f) 
Dane osobowe  
są przetwarzane do czasu 
wydania opinii biegłego,  

Prawnie uzasadniony interes: 
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a dane zawarte na opinii 
biegłego oraz 
załącznikach pozostające 
w IOŚ-PIB, zgodnie z 
Instrukcją Kancelaryjną i 
ustawą  
o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

Pracownicy IOŚ-PIB są 
powoływani w charakterze 
biegłych sądowych. 

Przetwarzanie danych 
osobowych klientów Biblioteki 
Naukowej 

art. 6 ust. 1 lit. f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do 
momentu sfinalizowania 
realizacji usługi 
bibliotecznej wraz z 
czasem niezbędnym na 
wygaśnięcie roszczeń 
związanych z wykonaniem 
zobowiązań, chyba że 
niezbędny będzie dłuższy 
okres przetwarzania w 
przypadku nakazanych 
prawem 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja zadań Biblioteki 
Naukowej. Konieczność kontaktu  
z użytkownikami i czytelnikami 
biblioteki. 
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Przetwarzanie danych 
osobowych osób 
współpracujących w ramach 
współpracy międzybibliotecznej 

art. 6 ust. 1 lit. f) 

Dane osobowe  
są przetwarzane na czas 
realizacji współpracy 
międzybibliotecznej  
z przedstawicielami 
innych bibliotek 

Prawnie uzasadniony interes: 
Konieczność kontaktu z osobami 
współpracującymi z innych 
bibliotek 

Przetwarzanie danych 
osobowych w związku  
z publikacją artykułów 

art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane  
do momentu 
sfinalizowania realizacji 
usługi redakcyjnej wraz  
z czasem niezbędnym  
na wygaśnięcie roszczeń 
związanych z wykonaniem 
zobowiązań, chyba  
że niezbędny będzie 
dłuższy okres 
przetwarzania w ramach 
dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami 

Prawnie uzasadniony interes: 
IOŚ-PIB związku z działaniami 
podjętymi w celu realizacji 
procesu redakcyjnego przetwarza 
dane niezbędne do kontaktowania 
się  
z autorami nadesłanych publikacji, 
recenzentami i redaktorami  
i realizacji usługi redakcyjnej 



 

24       Polityka prywatności Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego 
 

 

Przetwarzanie danych 
osobowych w związku ze 
sprzedażą książek 

art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do 
momentu sfinalizowania 
realizacji usługi sprzedaży 
wraz z czasem 
niezbędnym na 
wygaśnięcie roszczeń 
związanych z wykonaniem 
zobowiązań, chyba że 
niezbędny będzie dłuższy 
okres przetwarzania  
w przypadkach 
nakazanych prawem 

Prawnie uzasadniony interes: 
IOŚ-PIB związku z działaniami 
podjętymi w celu realizacji usługi 
sprzedaży przetwarza dane 
niezbędne do kontaktowania się  
z klientami i dane do wysyłki 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
wydawania książek/ publikacji 
przez Wydawnictwo 

art. 6 ust. 1 lit. a) i b) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane  
do momentu 
sfinalizowania realizacji 
usługi wydawniczej  
na wygaśnięcie roszczeń 
związanych z wykonaniem 
zobowiązań, chyba  
że niezbędny będzie 
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dłuższy okres 
przetwarzania 
w przypadku nakazanych 
prawem 

Przetwarzanie danych 
osobowych w związku z 
działaniami informacyjno-
promocyjnymi w IOŚ-PIB 

art. 6 ust. 1 lit. a) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
zakończenia działań 
informacyjno-
promocyjnych  
o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
W przypadku działań, dla 
których zbierano zgody 
na przetwarzanie danych 
osobowych dane 
osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
wycofania zgody lub do 
czasu wniesienia 
sprzeciwu 

Prawnie uzasadniony interes: 
Prowadzenie działań 
informacyjno-promocyjnych 
promujących działalność IOŚ-PIB. 

Przetwarzanie danych 
osobowych uczestników 

art. 6 ust. 1 lit. a) 
Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
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konferencji, wydarzeń, szkoleń, 
eventów 

zakończenia wydarzeń, 
zarchiwizowania list 
obecności, w zależności  
od wydarzenia - również 
do czasu zakończenia 
realizacji umów  
lub projektów 
obejmujących realizację 
danych wydarzeń 

Przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby 
realizacji zlecenia badań 
laboratoryjnych 

art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do: 5 lat  
po ustaniu zlecenia.  
Po tym okresie, zgodnie  
z Instrukcją Kancelaryjną 
i Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt, dane będą 
przechowywane przez 
okres 10 lat, a po tym 
okresie zostaną poddane 
ekspertyzie przez 
archiwum państwowe 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane niezbędne do 
przygotowania oferty cenowej, 
realizacji zamówienia, stworzenia 
umowy bądź zlecenia przez Dział 
Ekonomiczny, w końcowym etapie 
do wygenerowania sprawozdania 
z badań. Konieczność wykonania 
zleconych badań laboratoryjnych. 
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Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach konsultacji 
społecznych planów i 
programów oraz ocen 
oddziaływania na środowisko 

art. 6 lit. a), b) i c) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
realizacji zlecenia od 
organu zlecającego, 
przekazywane są do 
organu zlecającego, a 
następnie przechowywane 
i archiwizowane zgodnie z 
Instrukcją Kancelaryjną 

Przepis prawa: 
Ustawa o udostępnianiu 
informacji o środowisku i ocenach 
oddziaływania na środowisko 

Przetwarzanie danych 
osobowych ekspertów/ 
konsultantów do weryfikacji ETV 

art. 6 ust. 1 lit. b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z 
zapisami procedury 
PETV107- Procedura 
Wyboru, Szkoleń oraz 
Monitoringu Personelu do 
momentu: 

 Wygaśnięcia, bądź 
cofnięcia akredytacji 
AK020, 

 Wypowiedzenia 
umowy ramowej przez 

Prawnie uzasadniony interes: 
Utrzymanie jednostki w gotowości 
do realizacji działalności 
weryfikacyjnej. Realizacja przez 
IOŚ-PIB Programu EU ETV. 
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IOŚ-PIB, bądź 
konsultanta 

Przetwarzanie danych 
osobowych interesariuszy 
Programu ETV 

art. 6 ust. 1 lit. f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do 
momentu wygaśnięcia, 
bądź cofnięcia akredytacji 
AK020 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja przez IOŚ-PIB Programu 
EU ETV. Popularyzacja programu 
ETV, przedstawianie oferty oraz 
współpraca z przedsiębiorcami w 
ramach ETV. 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
uczestnictwa w grupach 
roboczych i eksperckich 

art. 6 ust. 1 lit. f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
zakończenia realizacji 
zadań danej grupy 
roboczej lub eksperckiej 
(jeżeli inicjatorem grupy, a 
tym samym 
Administratorem danych 
jest IOŚ-PIB) 

Prawnie uzasadniony interes: 
Przetwarzanie danych osobowych 
znajdujących się na listach 
obecności, w korespondencji oraz 
na forach dedykowanych grupom 
powstałym z ramienia IOS-PIB. 
Uczestnictwo w grupach 
roboczych i powoływanie ich jest 
nierozerwalnie związane z 
działalnością naukową IOŚ-PIB. 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach systemu 
jakości DPL 

art. 6 ust. 1 lit. c) 
Dane osobowe będą 
przetwarzane do 25 lat 

Przepis prawa: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 
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Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i 
wykonywania badań zgodnie z 
zasadami Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach zadań 
związanych z realizacją projektu 
LIFE 

art. 6 lit. a), b) i c) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu 
(zgodnie z umową i 
przepisami archiwum) 

Przepis prawa: 
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych i innych 
substancji 

Przetwarzanie danych 
osobowych w Projekcie „Baza 
Wiedzy o zmianach klimatu i 
adaptacji do ich skutków oraz 
kanałów jej upowszechniania w 
kontekście zwiększania 
odporności gospodarki, 
środowiska i społeczeństwa na 
zmiany klimatu oraz 
przeciwdziałania i 
minimalizowania skutków 
nadzwyczajnych zagrożeń.” 

art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do 
zakończenia okresu 
trwałości Projektu, ,  
nie krócej niż 10 lat od 
dnia przyznania ostatniej 
pomocy w ramach  
POIiŚ 2014-2020 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja Projektu, kontaktowanie 
się z interesariuszami, 
realizowanie zakupów w ramach 
Projektu, raportowanie do 
Instytucji Zarządzających, 
Kontrolujących itp. 
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Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach projektu 
MPA "Opracowanie planów 
adaptacji do zmian klimatu w 
miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców" 

art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do 
zakończenia okresu 
trwałości Projektu,  
nie krócej niż 10 lat  
od dnia przyznania 
ostatniej pomocy  
w ramach  
POIiŚ 2014-2020 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja Projektu, kontaktowanie 
się z interesariuszami, 
realizowanie zakupów w ramach 
Projektu, raportowanie do 
Instytucji Zarządzających, 
Kontrolujących itp. 

Przetwarzanie danych 
osobowych w związku z 
projektem Gospostrateg-PROM 

art. 6 ust. 1 lit. c) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez 5 lat 
od dnia rozliczenia 
Projektu 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja Projektu przez IOŚ-PIB 
działającego w Konsorcjum firm 
(Federacja Polskich Banków 
Żywności, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Polskie 
Towarzystwo Technologów 
Żywności, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa), 
kontaktowanie się z 
interesariuszami, realizowanie 
zakupów w ramach Projektu, 
raportowanie do Instytucji 
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Zarządzających, Kontrolujących 
itp. 
Szacowanie strat poprzez 
marnotrawstwo żywności. 

Przetwarzanie danych 
osobowych w Bazie Danych o 
produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO) 

art. 6 ust. 1 lit. c), e) i f) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
wygaśnięcia Porozumienia 
pomiędzy IOŚ a MŚ, a 
następnie zgodnie z 
zasadami archiwizacji 
Projektu i Instrukcją 
Kancelaryjną. 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja Porozumienia 
zawartego pomiędzy IOŚ a 
Ministerstwem Środowiska, 
kontaktowanie się z 
interesariuszami, realizowanie 
zakupów w ramach Projektu, 
raportowanie do Instytucji 
Zarządzających, Kontrolujących 
itp. 
Realizacja projektu mającego na 
celu utworzenie oraz produkcyjne 
wdrożenie modułów BDO 
dotyczących ewidencji i 
sprawozdawczości w zakresie 
gospodarki odpadami oraz 
utrzymanie i rozwój Rejestru-BDO. 
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Realizacja szkoleń oraz 
prowadzenie call center. 
 
Przepis prawa: 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
prowadzenia Rejestru średnich 
źródeł spalania paliw (MCP) 

art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 

Dane osobowe będą 
przechowywane  
do czasu ustania 
obowiązku ustawowego 
prowadzenia Rejestru 
MCP 

 
Przepis prawa: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony 
środowiska 

2. Ustawa z dnia 15 września 
2017 r. o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych 
ustaw 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach Krajowej 
bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji 

art. 6 ust. 1 lit. c) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez 
okres niezbędny do 
realizacji obowiązku 
ustawowego ciążącego na 
administratorze 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 

r. o systemie zarządzania 
emisjami gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji 
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2. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 
listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu 
informacji zawartych w 
raporcie oraz sposobu jego 
wprowadzania do Krajowej 
bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji 

3. Ustawa z dnia 
3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na 
środowisko 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach realizacji 
zadań związanych z 

art. 6 ust. 1 lit. c) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
do 2021 (do końca umowy 
sprzedaż uprawnień na 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia  

17 lipca 2009 r.  
o systemie zarządzania 
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prowadzeniem aukcji uprawnień 
do emisji 

aukcjach  
za pośrednictwem 
platformy aukcyjnej  
giełdy EEX) 
Dane uczestników aukcji 
nie są przetwarzane.  

emisjami gazów 
cieplarnianych 
i innych substancji  

2. Ustawa z dnia  
12 czerwca 2015 r.  
o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
Europejskiego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji (ETS) 

art. 6 ust. 1 lit. c) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji 
obowiązków ustawowych 
ciążących na 
administratorze danych, 
przez okres uczestnictwa 
instalacji w systemie 
handlu uprawnieniami do 
emisji albo 15 lat po 
wyjściu z systemu 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia  

17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych 
i innych substancji 

2. Ustawa z dnia 12 czerwca 
2015 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 

3. Rozporządzenie 
delegowanego Komisji (UE) 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w 
sprawie ustanowienia 
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przejściowych zasad 
dotyczących 
zharmonizowanego 
przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej 
Unii na podstawie art.10a 
dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady  (Dz. Urz. UE L 59 z 
27.02.2019, str.8), 
2011/278/UE: Decyzja 
Komisji z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie 
ustanowienia przejściowych 
zasad dotyczących 
zharmonizowanego 
przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej 
Unii na mocy art. 10a 
dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady. 
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Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
administracją polską częścią 
Rejestru Unii 

art. 6 lit. c) i e) 
art. 9 ust. 2 lit. g) 
art. 10 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji 
obowiązków ustawowych 
ciążących na 
administratorze danych,  
co najmniej przez 
okres 15 lat  
od zamknięcia 
rachunku w rejestrze 
Unii 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych  
i innych substancji 

2. Ustawa z dnia 12 czerwca 
2015 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
prowadzenia Newslettera CO2 

art. 6 ust. 1 lit. a) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
wycofania zgody lub do 
czasu wniesienia 
sprzeciwu 

 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach 
prowadzenia studiów 
podyplomowych Business 
Intelligence w Ochronie 
Środowiska/ BIOŚ. 

art. 6 ust. 1 lit. a) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
zakończenia realizacji 
umowy szkoleniowej lub 
wycofania się uczestnika 
ze studiów, oraz na czas 
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niezbędny dla ochrony 
przed roszczeniami, a 
następnie przez czas 
wynikający z ustawy o 
narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

Przetwarzanie danych 
osobowych w zasobach 
archiwalnych 

art. 6 ust. 1 lit. c) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 
wskazany w ustawie o 
narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 
oraz w aktach 
wykonawczych do niej- w 
zależności od kategorii 
akt. Jeżeli co do 
określonych dokumentów 
nie jest wskazany czas 
przechowywania, dane 
osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
gdy ich przechowywanie 
mieści w ramach prawnie 
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uzasadnionego celu 
administratora 
regulowanego czasem 
możliwego dochodzenia 
roszczeń 

Przetwarzanie danych 
osobowych w ramach Projektu 
Baza Urządzeń Grzewczych 

art. 6 ust. 1 lit. a) 

Dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu 
zakończenia Projektu, tj. 
31.12.2021 r.. Rejestr Baza 
Urządzeń będzie 
publicznie dostępny po 
zakończeniu okresu 
realizacji Projektu, jednak 
nie będzie uzupełniany o 
nowe dane i w związku z 
jego prowadzeniem nie 
będą zbierane nowe dane 
osobowe. 
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