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Informacje wstępne 
 
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Instytutowi Ochrony Środowiska- 
-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (dalej: IOŚ-PIB) swoje dane osobowe pragniemy 
zade- klarować, 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 przed- 
stawiamy obowiązujące w IOŚ-PIB zasady poufności i ochrony danych osobowych, ustano- 
wione 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, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe (w 
zależności od procesu przetwarzania danych osobowych) Państwa danych osobowych jest 
IOŚ-PIB 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. 
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Odbiorcy danych 
 
W związku z prowadzoną działalnością IOŚ-PIB - w zależności od procesu przetwarzania 
danych osobowych - może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, w 
szczególności: 

 
• osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z IOŚ-PIB 

biegłym rewidentom i innym podmiotom kontrolującym lub 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 do-kumentów, 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 zależności od procesu przetwarzania danych - 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, w tym 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 
 
W zależności od procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 
RODO, z ograniczeniami tam wskazanymi, oraz określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, 
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 
zacho-dzi 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 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. 
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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 obo- 

wiązujących 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, ze źródeł publicznie 
dostępnych itp. 

 
 

Przekazywanie danych do państw trzecich 
 
Państwa dane osobowe, co do zasady są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy oferujące 
oprogramowanie (np. Microsoft, platformy do komunikacji, google itp.), zgodnie z 
politykami prywatności i poufności realizowanymi przez te podmioty. 

 
 
Przetwarzanie danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany 
 
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
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profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogł
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by zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny 
sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów, kontrahentów IOŚ-PIB oraz ich pracowni- 
ków/ współpracowników. 
 
 
Wykorzystywanie plików „cookie" na stronie interne- 
towej KOBiZE i IOŚ-PIB 

 
Pliki „cookie” (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. 

 
Chcąc pozostać w zgodności z przepisami prawa obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jak również przepisów Unii Europejskiej zaimplementowaliśmy na 
naszych stronach podział plików cookie na funkcjonalne, analityczne i marketingowe. Nowe 
zasady udzielania zgody na pliki cookie są bardziej przejrzyste oraz umożliwiają łatwiejszą 
zmianę preferencji użytkowników serwisów IOŚ-PIB oraz KOBiZE. 

 
IOŚ-PIB wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzy- 
staniem ze strony internetowej IOŚ-PIB przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automa- 
tyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani prze- 
twarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji „cookie” za pomocą 
odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użyt- 
kownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji systemu. 

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

 
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; pliki cookie 
zawierają dane uwierzytelniające, informacje o przeglądarce i ustawieniach języka; 
ustawienia tych plików przewidują wygasanie po okresie od 30 dni do 4 lat; 

• 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. Pozwala nam to dowiedzieć 
się, jak użytkownicy anonimowo, gdyż wg. polityki prywatności Google Analytics nie 
wolno przesyłać żadnych danych pozwalających na identyfikację osoby, korzystają z 
naszego systemu; dzięki plikom cookie wiemy jaka jest dzienna ilość odwiedzin, które 
podstrony są najczęściej wyświetlane itd.; ustawienie tych plików przewidują 
wygasanie po okresie od jednej sesji (ok 30 min.) do 2 lat. 
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Użycie adresu IP 
 
Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do internetu przypisany jest unikatowy 
numer IP, nazywany adresem protokołu internetowego. Ponieważ numery te są zwykle przy- 
pisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do iden- 
tyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. 
Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożli- 
wić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedza- 
jące ich serwisy. 

 
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 
godzinie oraz czasie trwania połączenia ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne 
dotyczące aktywności Użytkownika. IOŚ-PIB w celach technicznych przetwarza te informacje 
zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
IOŚ-PIB oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpie- 
czeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich admini- 
stracyjnych, 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. 

 
Gdy Użytkownik wykorzystuje dane analityczne pochodzące z serwisów IOŚ-PIB oraz 
KOBiZE, upoważnia nas tym samym do zbierania informacji obejmujących dane 
identyfikacyjne i informacje o urządzeniu, z którego korzysta. Są to dane takie jak adresy e-
mail, adresy IP, identyfikatory urządzeń używanych do przeglądania treści. Zbieramy, 
również informacje obejmujące to, kiedy (data i godzina), jak długo, jak często oraz które 
treści Użytkownik ogląda. 
 
Wykorzystanie danych z API Google. 
Dane uzyskane z interfejsów API Google obejmujące dane statystyczne na temat 
użytkowników serwisów IOŚ-PIB oraz KOBiZE są wykorzystywane zgodnie z zasadami 
dotyczącymi danych użytkowników usług API Google. Obowiązują nas wymogi dotyczące 
ograniczone wykorzystania narzucone przez polityki regulujące wykorzystanie danych 
interfejsów API Google. 
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Opis wdrożonych środków organizacyjnych i tech- 
nicznych służących ochronie danych osobowych 
 
Polityki bezpieczeństwa. Opracowano ogólną Politykę Bezpieczeństwa i Zarządzania Zasoba- 
mi Informatycznymi w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym 
oraz szczegółowe polityki bezpieczeństwa dotyczące procesów przyłączonych do Krajowe- 
go Węzła Identyfikacji Elektronicznej. 
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Polityki podlegają okresowym przeglądom i aktualizacjom. 

 
Inspektor Ochrony Danych. W celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji ochrony da- 
nych osobowych wyznaczono i powołano niezależnego Inspektora Ochrony Danych. 

 
Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Osoby przetwarzające dane 
osobowe otrzymują imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Osoby 
mające dostęp do danych zostały zobowiązane do zachowania poufności w czasie trwania 
stosunku pracy oraz po jego ustaniu. 

 
W IOŚ-PIB odbywają się wewnętrzne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych. 

 
Dostęp do systemów informatycznych, elementów infrastruktury informatycznej i sieci. 

 
Zapewniono, iż dla każdej osoby uprawnionej do dostępu do systemu informatycznego, ele- 
mentu infrastruktury informatycznej lub sieci: (i) nadawany jest unikalny identyfikator, który nie 
może zostać przypisany innej osobie; (ii) autoryzacja realizowana jest przy użyciu bezpiecz- 
nych metod transmisji danych służących do uwierzytelnienia; (iii) hasło dostępu podlega pro- 
cedurom audytu oraz zmianie w ustalonym okresie czasu. 

 
Zarządzanie zagrożeniami i podatnością na atak. Przeprowadzane jest okresowe skanowa- 
nie luk bezpieczeństwa na platformach i sieciach przetwarzających dane osobowe w celu 
zapewnienia zgodności z powszechnymi normami bezpieczeństwa związanymi konkretnie 
z wzmocnieniem systemu. 

 
W systemach krytycznych wdrożono procedury zarządzania i reagowania na incydenty naru- 
szenia bezpieczeństwa. 

 
Procedury reagowania i zarządzania są udokumentowane, sprawdzone i podlegają przeglą- 
dom. 

 
Bezpieczeństwo dostępu do danych. Dane osobowe zabezpiecza się przed utratą poufności 
za pomocą: (i) bezpiecznych metod uwierzytelniania dostępu dla osób i systemów informa- 
tycznych; (ii) monitorowania poprawności działania oraz sposobu użycia bezpiecznych me- 
tod uwierzytelniania dostępu dla osób i systemów informatycznych; (iii) przeprowadzanych 
i dokumentowanych okresowych przeglądów dostępu wszystkich użytkowników, kont sys- 
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temowych, kont testowych oraz kont ogólnych; (iv) wdrożenie mechanizmów kontroli sesji, 
w tym blokadę konta i wygaśnięcie sesji po ustalonym czasie. 

 
Bezpieczeństwo przesyłania/transmisji danych. Dane osobowe przekazywane drogą tele- 
transmisji zabezpiecza się przed utratą poufności i integralności przy pomocy kryptograficz- 
nych środków ochrony danych osobowych (szyfrowanie danych w tranzycie). 

 
Bezpieczeństwo przechowywania danych. Dane osobowe przechowywane na nośnikach 
danych zabezpiecza się przed utratą poufności, dostępności i integralności poprzez zastoso- 
wanie: (i) fizycznej lub logicznej separacji danych (separacja danych); (ii) w systemach krytycz- 
nych mechanizmów tworzących kopie danych w czasie rzeczywistym (replikacja danych); 
(iii) mechanizmów tworzących przyrostowe lub całościowe kopie bezpieczeństwa danych w 
ustalonym interwale czasowym (backup danych); (iv) mechanizmów i procedur przywra- 
cania danych oraz odtwarzania kopii bezpieczeństwa danych. 

 
Bezpieczeństwo nośników danych osobowych. Nośniki danych osobowych (dokumenty, ze- 
wnętrzne nośniki danych) zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych poprzez 
przechowywanie w szafach biurowych wyposażonych w zamki mechaniczne. Dodatkowy 
zakres zastosowanych środków technicznej ochrony nośników danych osobowych ustalany 
jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń, wymaganego stopnia 
ochrony i możliwości technicznych. 

 
Bezpieczeństwo budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Po- 
mieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, zabezpiecza się: (i) przed dostępem 
osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie zamków mechanicznych, dozoru realizowa- 
nego przez pracowników ochrony fizycznej i monitoringu oraz zastosowanie systemu alarmu 
pożarowego. Dodatkowy zakres zastosowanych środków kontroli dostępu do pomieszczeń 
ustalany jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń, wymaganego stop- 
nia ochrony danego pomieszczenia i możliwości technicznych. 

 
Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz elementów infrastruktury sieciowej. Elementy 
infrastruktury sieciowej służącej do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się: (i) 
przed dostępem osób nieuprawnionych oraz systemów informatycznych przez zastosowa- 
nie bezpiecznych metod uwierzytelniania dostępu; (ii) przed dostępem osób nieuprawnio- 
nych, systemów informatycznych oraz utratą dostępności poprzez monitorowanie aktualno- 
ści systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania; (iii) przed dostępem osób 
nieuprawnionych, systemów informatycznych oraz utratą dostępności poprzez zastosowanie 
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oprogramowania typu Firewall, sprzętowych Firewall klasy UTM, Intrusion Detection Systems, 
Intrusion Prevention Systems, Anty DDOS; (iv) a w systemach krytycznych przed utratą do- 
stępności poprzez zastosowanie zwielokrotnienia, wirtualizacji i automatycznych procedur 
skalowania, zastosowanie automatycznych procesów monitorowania dostępności, obciąże- 
nia i wydajności, zastosowanie zapasowych źródeł zasilania oraz automatycznych procedur 
zmiany źródła zasilania, zastosowanie i zapewnienie usług serwisowych świadczonych przez 
producentów i dystrybutorów. 

 
Bezpieczeństwo serwerów. Serwery służące do przetwarzania danych osobowych zabez- 
piecza się: (i) przed dostępem osób nieuprawnionych oraz systemów informatycznych przez 
zastosowanie bezpiecznych metod uwierzytelniania dostępu; (ii) przed dostępem osób nie- 
uprawnionych, systemów informatycznych oraz utratą dostępności poprzez monitorowanie 
aktualności systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania, a także poprzez za- 
stosowanie oprogramowania typu Firewall, Anty Virus (iii) przed utratą dostępności poprzez 
zastosowanie wirtualizacji i automatycznych procedur skalowania, zastosowanie automatycz- 
nych procesów monitorowania dostępności, obciążenia i wydajności, zastosowanie zapaso- 
wych źródeł zasilania oraz automatycznych procedur zmiany źródła zasilania, zastosowanie 
i zapewnienie usług serwisowych świadczonych przez producentów i dystrybutorów. 

 
Bezpieczeństwo komputerów osobistych (stacjonarnych i przenośnych). 

 
Komputery osobiste służące do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się: (i) przed 
dostępem osób nieuprawnionych poprzez zastosowanie bezpiecznych metod uwierzytel- 
niania dostępu; (ii) przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą dostępności poprzez 
monitorowanie aktualności systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania, za- 
stosowanie oprogramowania typu Firewall, Anty Virus; 

 
 
Gdzie możecie Państwo znaleźć więcej informacji 
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możecie Państwo zna- leźć 
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. 



14 Polityka prywatności Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

 
Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
osób przebywa- 
jących na terenie 
IOŚ-PIB - monito- 
ring wizyjny osób 
wchodzących 
oraz książka wyjść 
i wejść 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane przez okres nieprzekracza- 
jący 3 m-cy od daty rejestracji. 
Zapisane obrazy stanowiące 
dowód w postępowaniu prowa- 
dzonym na podstawie prawalub 
co do których Administrator 
danych osobowych powziął 
wiadomość, iż mogą one sta- 
nowić dowód w postępowaniu 
mogą być przechowywane do 
czasu prawomocnego zakoń- 
czenia postępowania. Nośniki 
stanowiące dowód w sprawie 
są opisywane i przechowywane 
przez upoważnionego pracow- 
nika. 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane potrzebne do identyfikacji 
osób niebędących pracownika- 
mi Instytutu a przebywających na 
jego terenie. Celem wprowadze- 
nia kontroli za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz oraz wpi- 
sów w książce wyjść i wejść jest 
zapewnienie bezpieczeństwa 
pracowników, ochrony mienia 
Instytutu i zachowania w tajemni- 
cy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę. 

 
Przepis prawa: 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 
Kodeks Pracy 

 
Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w ramach 
korespondencji 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną, przez okres dwóch 
lat, liczony od pierwszego 
stycznia następującego po roku 
zakończenia spraw, których dane 
dotyczą. A następnie w archi- 
wum zakładowym, zgodnie 
instrukcją kancelaryjną i ustawą 
o narodowym zasobie archi- 
walnym i archiwach, w związku 
z nadaną dokumentacji kategorią 
archiwalną. 

Prawnie uzasadniony interes: 
W związku z działalnością Insty- 
tutu prowadzenie koresponden- 
cji jest niezbędne. 

 
Przepis prawa: 
Korespondencja w IOŚ-PIB doty- 
czy spraw związanych w szcze- 
gólności z działalnością IOŚ-PIB 
określoną w przepisach, np.: 

 
1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. 

o systemie zarządzania emi- 
sjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

   
2. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 

r. o systemie handlu upraw- 
nieniami do emisji gazów 
cieplarnianych 

3. Ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń- 
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa- 
nia na środowisko. 

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

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

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

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicz- 
nych 

8. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archi- 
walnym i archiwach 

9. Ustawa z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji 
publicznej 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

 
Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
osób uczestniczą- 
cych w naborach, 
rekrutacjach 

art. 6 ust. 1 
lit. a) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane zgodnie z regulaminem 
rekrutacji IOŚ-PIB tj.: dokumenty 
aplikacyjne kandydata w odnie- 
sieniu do pracowników nauko- 
wych, który zostanie wyłoniony 
w procesie rekrutacji zostają do- 
łączone do jego akt osobowych 
i przechowywane zgodnie z za- 
sadami prawa pracy. Dokumenty 
aplikacyjne pozostałych osób 
mogą być odbierane osobiście 
przez zainteresowanych 
w okresie do 3 m-cy, po tym 
okresie ulegają zniszczeniu 

 
 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
podczas staży 
i praktyk 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane zgodnie z okresem archi- 
wizacji, który wynosi 10 lat (BE10) 

 
Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w procesie 
zakupowym, gdzie 
IOŚ jest zamawia- 
jącym 

art. 6 ust. 1 lit. 
b), c), e) i f) 
art. 9 ust. 2 
lit. g) 
art. 10 

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

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane niezbędne do zawarcia 
i realizacji umowy, dane nie- 
zbędne z punktu widzenia 
kontaktu z osobami realizują- 
cymi umowę (dane służbowe). 
Konieczność kontaktu z osobą 
fizyczną pozostającą po stronie 
wykonawcy lub oferenta w trak- 
cie postępowania oraz w trakcie 
realizacji umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 



17Polityka prywatności Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

   
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 publicz- 
nych 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w procesie zaku- 
powym gdzie IOŚ 
jest wykonawcą 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu zakończenia 
realizacji postępowań, o które 
ubiega się IOŚ lub do czasu 
zakończenia postępowań, w któ- 
rych IOŚ nie uzyskał zamówienia. 
Następnie dane będą przecho- 
wywane z Instrukcją Kancelaryjną 

Prawnie uzasadniony interes: 
Działalność IOŚ-PIB przejawia się 
m.in. w ubieganiu się o zamó- 
wienia (publiczne i niepublicz- 
ne). IOŚ-PIB jako wykonawca 
przetwarza (samodzielnie lub 
wspólnie z innymi administrato- 
rami) dane osobowe osób do 
kontaktu przy składaniu oferty, 
podwykonawców, współkon- 
sorcjantów, podmiotów trzecich 
ekspertów itp. w celu złożenia 
oferty, oferty wspólnej lub wy- 
kazania potencjału kadrowego 
w ofertach 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
osób uczestniczą- 
cych w naborach, 
rekrutacjach 

art. 6 ust. 1 
lit. a) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane zgodnie z regulaminem 
rekrutacji IOŚ-PIB tj.: dokumenty 
aplikacyjne kandydata w odnie- 
sieniu do pracowników nauko- 
wych, który zostanie wyłoniony 
w procesie rekrutacji zostają do- 
łączone do jego akt osobowych 
i przechowywane zgodnie z za- 
sadami prawa pracy. Dokumenty 
aplikacyjne pozostałych osób 
mogą być odbierane osobiście 
przez zainteresowanych 
w okresie do 3 m-cy, po tym 
okresie ulegają zniszczeniu 

 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
podczas staży 
i praktyk 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane zgodnie z okresem archi- 
wizacji, który wynosi 10 lat (BE10) 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w procesie 
zakupowym, gdzie 
IOŚ jest zamawia- 
jącym 

art. 6 ust. 1 lit. 
b), c), e) i f) 
art. 9 ust. 2 
lit. g) 
art. 10 

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

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane niezbędne do zawarcia 
i realizacji umowy, dane nie- 
zbędne z punktu widzenia 
kontaktu z osobami realizują- 
cymi umowę (dane służbowe). 
Konieczność kontaktu z osobą 
fizyczną pozostającą po stronie 
wykonawcy lub oferenta w trak- 
cie 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 publicz- 
nych 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w procesie zaku- 
powym gdzie IOŚ 
jest wykonawcą 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu zakończenia 
realizacji postępowań, o które 
ubiega się IOŚ lub do czasu 
zakończenia postępowań, w któ- 
rych IOŚ nie uzyskał zamówienia. 
Następnie dane będą przecho- 
wywane z Instrukcją Kancelaryjną 

Prawnie uzasadniony interes: 
Działalność IOŚ-PIB przejawia się 
m.in. w ubieganiu się o zamó- 
wienia (publiczne i niepublicz- 
ne). IOŚ-PIB jako wykonawca 
przetwarza (samodzielnie lub 
wspólnie z innymi administrato- 
rami) dane osobowe osób do 
kontaktu przy składaniu oferty, 
podwykonawców, współkon- 
sorcjantów, podmiotów trzecich 
ekspertów itp. w celu złożenia 
oferty, oferty wspólnej lub wy- 
kazania potencjału kadrowego 
w ofertach 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 
 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w umowach 
i porozumieniach 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane 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. Następnie 
dane będą przechowywane i ar- 
chiwizowane zgodnie z Instruk- 
cją Kancelaryjną. 

Prawnie uzasadniony interes: 
IOŚ-PIB w związku w celu 
zawarcia umowy lub jej realiza- 
cji kontaktuje z pracownikami/ 
współpracownikami klientów 
i kontrahentów. 

 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w dokumentacji 
księgowej (faktury, 
noty) 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane zgodnie z terminami 
przechowywania dokumentów 
księgowych, określonych w art. 
74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunko- 
wości, tj.: 

 
• Zatwierdzone roczne spra- 

wozdanie finansowe Księgi 
rachunkowe, Dokumenty 
inwentaryzacyjne, Pozostałe 
dowody księgowe i sprawoz- 
dania, których obowiązek 
sporządzenia wynika z ustawy 
– 5 lat 

• Karty wynagrodzeń pracow- 
ników, bądź ich odpowied- 
niki, dokumentacja przyję- 
tego sposobu prowadzenia 
rachunkowości – nie krócej 
niż 5 lat 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane umożliwiające wystawianie 
faktur, rozliczeń faktur zakupo- 
wych, realizacja przelewów ban- 
kowych za pomocą systemów 
bankowych PeKao SA i BOŚ. 
IOŚ-PIB w związku z działaniami 
podjętymi w celu realizacji i sfi- 
nansowania umowy kontaktuje 
się w uzasadnionym celu z pra- 
cownikami/ współpracownikami 
klientów i kontrahentów 

 
Przepis prawa: 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

  
• Dowody księgowe dotyczące 

środków trwałych w budo- 
wie, pożyczek, kredytów, 
umów handlowych, roszczeń 
dochodzonych w postępo- 
waniu cywilnym lub objętych 
postępowaniem karnym albo 
podatkowym - przez 5 lat od 
początku roku następującego 
po roku obrotowym, w któ- 
rym operacje, transakcje, po- 
stępowanie zostały ostatecz- 
nie 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 Kancela- 
ryjnej 

 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w sprawach 
sądowych przed 
sądami powszech- 
nymi i Sąd Najwyż- 
szym 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane przez okres sporu 
sądowego a następnie przecho- 
wywane zgodnie z Instrukcją 
Kancelaryjną oraz ustawa o archi- 
wach państwowych 

Prawnie uzasadniony interes: 
Konieczność zapewnienia bieżą- 
cego kontaktu w ramach prowa- 
dzonych spraw sądowych. 
Konieczność dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach spraw 
sądowych przed 
sądem administra- 
cyjnym 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane przez czas trwania 
postępowań w zakresie docho- 
dzonych roszczeń, tj. do czasu 
ich prawomocnego zakończe- 
nia, a w przypadku postępo- 
wań egzekucyjnych do czasu 
ostatecznego zaspokojenia 
dochodzonych roszczeń. 

Prawnie uzasadniony interes: 
Konieczność zapewnienia bieżą- 
cego kontaktu w ramach prowa- 
dzonych spraw sądowych. 
Konieczność dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami. 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych na potrzeby 
działania jako 
biegli sądowi 

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

Dane osobowe są przetwarzane 
do czasu wydania opinii bie- 
głego, a dane zawarte na opinii 
biegłego oraz załącznikach 
pozostające w IOŚ-PIB, zgodnie 
z Instrukcją Kancelaryjną i ustawą 
o narodowym zasobie archiwal- 
nym i archiwach 

Prawnie uzasadniony interes: 
Pracownicy IOŚ-PIB są powo- 
ływani w charakterze biegłych 
sądowych. 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
klientów Biblioteki 
Naukowej 

art. 6 ust. 1 lit. f) Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do momentu sfinalizowa- 
nia realizacji usługi bibliotecznej 
wraz z czasem niezbędnym na 
wygaśnięcie roszczeń związa- 
nych z wykonaniem zobowiązań, 
chyba że niezbędny będzie 
dłuższy okres przetwarzania 
w przypadku nakazanych pra- 
wem 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja zadań Biblioteki Na- 
ukowej. Konieczność kontaktu 
z użytkownikami i czytelnikami 
biblioteki. 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
osób współpracu- 
jących w ramach 
współpracy mię- 
dzybibliotecznej 

art. 6 ust. 1 lit. f) Dane osobowe są przetwarzane 
na czas realizacji współpracy 
międzybibliotecznej z przedsta- 
wicielami innych bibliotek 

Prawnie uzasadniony interes: 
Konieczność kontaktu z osoba- 
mi współpracującymi z innych 
bibliotek 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie 
danych 
osobowych w 
związku z 
realizacją procesu 
wydawniczego 
artykułów w 
czasopiśmie i 
monografii 

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

Dane osobowe będą 
przechowywane do momentu 
sfinalizowania realizacji usługi 
wydawniczej wraz z czasem 
niezbędnym na wygaśnięcie 
roszczeń związanych z 
wykonaniem zobowiązań, chyba 
że niezbędny będzie dłuższy 
okres przetwarzania w 
przypadkach nakazanych 
prawem. Dane osobowe 
przechowywane będą w celu 
archiwizacyjny zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną iJRWA 
obowiązującymi w IOŚ-PIB. W 
celu przysługujących 
Administratorowi uprawnień 
prawno-autorskich 

Prawnie uzasadniony interes: 
IOŚ-PIB związku z działaniami 
podjętymi w celu realizacji pro- 
cesu redakcyjnego przetwarza 
dane niezbędne do kontakto- 
wania się z autorami nadesła- 
nych publikacji, recenzentami 
i redaktorami i realizacji usługi 
redakcyjnej 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w związku ze 
sprzedażą książek 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do momentu sfinalizowa- 
nia realizacji usługi sprzedaży 
wraz z czasem niezbędnym na 
wygaśnięcie roszczeń związa- 
nych 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 da- 
nych osobowych 
w ramach wyda- 
wania książek/ 
publikacji przez 
Wydawnictwo 

art. 6 ust. 1 lit. 
b) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do momentu sfinalizowa- 
nia realizacji usługi wydawniczej 
na wygaśnięcie roszczeń związa- 
nych z wykonaniem zobowiązań, 
chyba że niezbędny będzie 
dłuższy okres przetwarzania 
w przypadku nakazanych pra- 
wem 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w związku z dzia- 
łaniami informacyj- 
no-promocyjnymi 
w IOŚ-PIB 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu zakończenia 
działań informacyjno-promo- 
cyjnych o narodowym zaso- 
bie archiwalnym i archiwach. 
W przypadku działań, dla których 
zbierano zgody na przetwarza- 
nie danych osobowych dane 
osobowe będą przetwarzane 
do czasu wycofania zgody lub 
do czasu wniesienia sprzeciwu 

Prawnie uzasadniony interes: 
Prowadzenie działań informacyj- 
no-promocyjnych promujących 
działalność IOŚ-PIB. 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
uczestników kon- 
ferencji, wydarzeń, 
szkoleń, eventów 

art. 6 ust. 1 
lit. a) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu zakończenia 
wydarzeń, zarchiwizowania list 
obecności, w zależności 
od wydarzenia - również do cza- 
su zakończenia realizacji umów 
lub projektów obejmujących 
realizację danych wydarzeń 

 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych na potrzeby 
realizacji zlecenia 
badań laboratoryj- 
nych 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do: 5 lat po ustaniu zlece- 
nia. Po tym okresie, zgodnie 
z Instrukcją Kancelaryjną i Jed- 
nolitym Rzeczowym Wykazem 
Akt, dane będą przechowywane 
przez okres 10 lat, a po tym okre- 
sie zostaną poddane ekspertyzie 
przez archiwum państwowe 

Prawnie uzasadniony interes: 
Dane niezbędne do przygoto- 
wania oferty cenowej, realizacji 
zamówienia, stworzenia umowy 
bądź zlecenia przez Dział Ekono- 
miczny, w końcowym etapie do 
wygenerowania sprawozdania 
z badań. Konieczność wykonania 
zleconych badań laboratoryj- 
nych. 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach konsul- 
tacji społecznych 
planów i progra- 
mów oraz ocen 
oddziaływania na 
środowisko 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane przez okres realizacji 
zlecenia od organu zlecającego, 
przekazywane są do organu 
zlecającego, a następnie prze- 
chowywane i archiwizowane 
zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 

Przepis prawa: 
Ustawa o udostępnianiu infor- 
macji o środowisku i ocenach 
oddziaływania na środowisko 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych ekspertów/ 
konsultantów do 
weryfikacji ETV 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane zgodnie z zapisami 
procedury PETV107- Procedura 
Wyboru, Szkoleń oraz Monitorin- 
gu Personelu do momentu: 

 
• Wygaśnięcia, bądź cofnięcia 

akredytacji AK020, 
• Wypowiedzenia umowy 

ramowej przez IOŚ-PIB, bądź 
konsultanta 

Prawnie uzasadniony interes: 
Utrzymanie jednostki w goto- 
wości do realizacji działalności 
weryfikacyjnej. Realizacja przez 
IOŚ-PIB Programu EU ETV. 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
interesariuszy 
Programu ETV 

art. 6 ust. 1 lit. f) Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do momentu wygaśnięcia, 
bądź cofnięcia akredytacji AK020 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja przez IOŚ-PIB Pro- 
gramu EU ETV. Popularyzacja 
programu ETV, przedstawianie 
oferty oraz współpraca z przed- 
siębiorcami w ramach ETV. 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach uczest- 
nictwa w grupach 
roboczych i eks- 
perckich 

art. 6 ust. 1 lit. f) Dane osobowe będą przetwa- 
rzane 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 osobo- 
wych 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. 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach systemu 
jakości DPL 

art. 6 ust. 1 
lit. c) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do 25 lat 

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

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach zadań 
związanych z reali- 
zacją projektu LIFE 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane 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 
Prawnie uzasadniony interes: 
Przetwarzanie na tej podstawie 
może dotyczyć danych osobowych 
osób, które zapraszane są na 
warsztaty, wydarzenia lub jest z 
podpisywana umowa i prawnie 
uzasadnionym interesem ADO jest 
bieżący kontakt w sprtawier 
zawartej Umowy 
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Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w Projekcie 
„Baza Wiedzy 
o zmianach 
klimatu i adaptacji 
do ich skutków 
oraz kanałów jej 
upowszechnia- 
nia w kontekście 
zwiększania od- 
porności gospo- 
darki, środowiska 
i społeczeństwa 
na zmiany klimatu 
oraz przeciwdzia- 
łania i minimali- 
zowania skutków 
nadzwyczajnych 
zagrożeń.” 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane 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, kontakto- 
wanie się z interesariuszami, 
realizowanie zakupów w ramach 
Projektu, raportowanie do Insty- 
tucji Zarządzających, Kontrolują- 
cych itp. 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach projektu 
MPA "Opraco- 
wanie planów 
adaptacji do zmian 
klimatu w miastach 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców" 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane 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, kontakto- 
wanie się z interesariuszami, 
realizowanie zakupów w ramach 
Projektu, raportowanie do Insty- 
tucji Zarządzających, Kontrolują- 
cych itp. 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w związku z pro- 
jektem Gospostra- 
teg-PROM 

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

Dane osobowe będą prze- 
twarzane przez 5 lat od dnia 
rozliczenia Projektu 

Prawnie uzasadniony interes: 
Realizacja Projektu przez IOŚ-PIB 
działającego w Konsorcjum firm 
(Federacja Polskich Banków Żyw- 
ności, Szkoła Główna Gospodar- 
stwa Wiejskiego, Polskie Towa- 
rzystwo Technologów Żywności, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa), kontaktowanie się 
z interesariuszami, realizowanie 
zakupów w ramach Projektu, 
raportowanie do Instytucji Zarzą- 
dzających, Kontrolujących itp. 
Szacowanie strat poprzez mar- 
notrawstwo żywności. 
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Proces - cel 
przetwarzania 

 
 
 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania, 
zgodna z RODO 

 
 
 
 

Okres 
przechowywania 

danych 

Przepis prawa umożliwia- 
jący przetwarzanie 

(gdy przetwarzanie odby- 
wa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c))/ 
Prawnie uzasadnione inte- 
resy, jeśli występują (gdy 

przetwarzanie odbywa się 
na podstawie na podsta- 

wie art. 6 ust. 1 lit. f)) 
 

   -   
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Proces - 
cel 

przetwa- 
rzania 

 
 
 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania, 
zgodna z RODO 

 
 
 
 

Okres 
przechowywania 

danych 

 
Przepis prawa umożliwia- 

jący przetwarzanie 
(gdy przetwarzanie odby- 
wa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c))/ 
Prawnie uzasadnione inte- 
resy, jeśli występują (gdy 

przetwarzanie odbywa się 
na podstawie na podsta- 

wie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

 ,    
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w ramach 
prowadzenia 
Rejestru średnich 
źródeł spalania 
paliw (MCP) 

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

Dane osobowe będą przecho- 
wywane do czasu ustania obo- 
wiązku ustawowego prowadze- 
nia 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 – Pra- 
wo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w ramach 
Krajowej bazy 
o emisjach gazów 
cieplarnianych 
i innych substancji 

art. 6 ust. 1 
lit. c) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązku ustawowe- 
go ciążącego na administratorze 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. 

o systemie zarządzania emi- 
sjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji 

2. Rozporządzenie Ministra Środo- 
wiska z dnia 14 listopada 2016 
r. w sprawie szczegółowego 
zakresu informacji zawartych 
w raporcie oraz sposobu jego 
wprowadzania do Krajowej 
bazy o emisjach gazów cieplar- 
nianych i innych substancji 

3. Ustawa z dnia 3 październi- 
ka 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeń- 
stwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływa- 
nia na środowisko 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach realizacji 
zadań związanych 
z prowadzeniem 
aukcji uprawnień 
do emisji 

art. 6 ust. 1 
lit. c) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane przez okres do 2021 (do 
końca umowy sprzedaż upraw- 
nień na aukcjach za pośrednic- 
twem platformy aukcyjnej giełdy 
EEX) 
Dane uczestników aukcji nie są 
przetwarzane. 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. 

o systemie zarządzania emi- 
sjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji 

2. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 
r. o systemie handlu upraw- 
nieniami do emisji gazów 
cieplarnianych 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w ramach 
Europejskiego 
Systemu Handlu 
Uprawnieniami do 
Emisji (ETS) 

art. 6 ust. 1 
lit. c) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązków ustawo- 
wych ciążących na administrato- 
rze danych, przez okres uczest- 
nictwa 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 emi- 
sjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji 

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

3. Rozporządzenie delegowa- 
nego Komisji (UE) z dnia 19 
grudnia 2018 r. w sprawie 
ustanowienia przejściowych 
zasad dotyczących zharmo- 
nizowanego przydziału bez- 
płatnych uprawnień do emisji 
w całej Unii na podstawie 
art.10a dyrektywy 2003/87/ 
WE Parlamentu Europejskie- 
go 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 usta- 
nowienia przejściowych zasad 
dotyczących zharmonizowa- 
nego przydziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji w całej 
Unii na mocy art. 10a dyrekty- 
wy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w ramach 
administracją 
polską częścią 
Rejestru Unii 

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

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązków usta- 
wowych ciążących na admini- 
stratorze 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 emi- 
sjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji 

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

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w ramach 
prowadzenia 
Newslettera CO2 

art. 6 ust. 1 
lit. a) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu wycofania zgody 
lub do czasu wniesienia sprze- 
ciwu 

 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach prowa- 
dzenia studiów 
podyplomowych 
Business Intelligen- 
ce w Ochronie 
Środowiska/ BIOŚ. 

art. 6 ust. 1 
lit. a) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu zakończenia 
realizacji umowy szkoleniowej 
lub wycofania się uczestnika ze 
studiów, oraz na czas niezbędny 
dla ochrony przed roszczeniami, 
a następnie przez czas wyni- 
kający z ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie 
danych osobo- 
wych w zasobach 
archiwalnych 

art. 6 ust. 1 
lit. c) 

Dane osobowe będą prze- 
twarzane przez okres wskaza- 
ny w ustawie o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz w aktach wykonawczych 
do niej- w zależności od katego- 
rii akt. Jeżeli co do określonych 
dokumentów nie jest wskazany 
czas przechowywania, dane 
osobowe będą przetwarzane do 
czasu gdy ich przechowywanie 
mieści w ramach prawnie uza- 
sadnionego celu administratora 
regulowanego czasem możliwe- 
go dochodzenia roszczeń 

 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach Projektu 
Baza Urządzeń 
Grzewczych 

art. 6 ust. 1 
lit. a) 

Dane osobowe będą przetwa- 
rzane do czasu zakończenia 
Projektu, tj. 31.12.2021 r.. Rejestr 
Baza Urządzeń będzie publicznie 
dostępny po zakończeniu okresu 
realizacji Projektu, jednak nie bę- 
dzie uzupełniany o nowe dane 
i w związku z jego prowadze- 
niem nie będą zbierane nowe 
dane osobowe. 
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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 przetwarza- 
nie odbywa się na podstawie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)) 

Przetwarzanie da- 
nych osobowych 
w ramach Pracow- 
niczych Planów 
Kapitałowych 

art. 6 ust. 1 
lit. c) 

Dane osobowe będą prze- 
twarzane przez okres zgodny 
z obowiązującymi przepisami 
zobowiązującymi do archiwizo- 
wania dokumentów z zakresu 
prawa pracy, tj. akta osobo- 
we przez lat 50, w niektórych 
przypadkach przez lat 10. 10-letni 
okres przechowywania doku- 
mentacji w sprawach związa- 
nych ze stosunkiem pracy oraz 
akt osobowych pracownika, 
będzie stosowany dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych po 
1 stycznia 2019 r. W przypadku 
pracowników zatrudnionych 
w okresie po dniu 31 grudnia 
1998 r. a przed dniem 1 stycznia 
2019 r. dokumentacja związana 
ze stosunkiem pracy oraz akta 
osobowe pracownika będą 
przechowywane przez okres 10 
lat od dnia rozwiązania lub wy- 
gaśnięcia stosunku pracy, chyba 
że pracodawca złoży oświad- 
czenie o zamiarze przekazania za 
wszystkich zatrudnionych w tym 
okresie pracowników i zlecenio- 
biorców raportów informacyj- 
nych, a także raporty te faktycznie 
złoży. Jeśli okres przechowywania 
wybranych dokumentów będzie 
krótszy administrator będzie 
przestrzegał tego krótszego 
terminu. W przypadku umów 
cywilnoprawnych umowy te 
będą przechowywane do czasu 
upływu terminów przedawnienia 
wynikających z nich roszczeń. 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z dnia 04.10.2018 

o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych 
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Proces - cel 
przetwarzania 

 
Podstawa 
prawna 

przetwarza- 
nia, 

zgodna 
z RODO 

 
 
 

Okres 
przechowywania 

danych 

 
Przepis prawa umożliwiający przetwa- 
rzanie (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)) 

Przetwarza- 
nie danych 
osobowych 
w ramach BIP 

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

Dane osobowe będą przetwarza- 
ne przez okres zgodny z procedu- 
rą usuwania danych osobowych 

Przepis prawa: 
1. Ustawa z 06.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej 

Przetwarza- 
nie danych 
osobowych 
zewnętrznych 
podmiotów 
w Bazie 
Wiedzy oraz 
Bazie Liderów 
Edukacyjnych 
(ekspertów) 

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

Dane będą wykorzystywane 
w ciągłej pracy Zakładu, bazy 
danych będą aktualizowane na 
bieżąco, co oznacza, że dane 
niekatulane bądź nieprawidłowe 
będą sukcesywnie uzupełnia- 
ne, usuwane i modyfikowane. 
Osoba fizyczna będzie miała 
możliwość aktualizowania i po- 
prawiania swoich danych 

Prawnie uzasadniony interes: 
Prowadzenie bieżących projektów, zwią- 
zanych z bieżącą działalnością zakładu 
tj. potrzebą komunikacji i współpracy 
z liderami edukacji, przedstawiciela- 
mi edukacji formalnej (np. dyrektorzy, 
nauczyciele, uczniowie), instytucjami po- 
zarządowymi i pracodawcami; Prowa- 
dzenie działań, akcji, analiz i konsultacji 
z zakresu edukacji klimatycznej z różny- 
mi grupami społecznymi ze szczegól- 
nym uwzględnieniem tych z obszaru 
edukacji formalnej, nieformalnej i biznesu 

Przetwarza- 
nie danych 
osobowych 
w ramach 
konsultacji 
publicznych 
projektów 
KOZK 

art. 6 ust. 1 
lit. f) 

Dane będą wykorzystywane 
w ciągłej pracy Zakładu, dane 
będą aktualizowane na bieżąco, 
co oznacza, że dane nieaktualne 
bądź nieprawidłowe będą suk- 
cesywnie uzupełniane, usuwane 
i modyfikowane. Osoba fizyczna 
będzie miała możliwość aktuali- 
zowania i poprawiania swoich 
danych 

Prawnie uzasadniony interes: 
Przeprowadzenie konsultacji publicznych 
jest wymagane specyfiką projektu, który 
zakłada pozyskanie opinii wszystkich 
interesariuszy w danym obszarze 

Przetwarza- 
nie danych 
osobowych 
w związku 
z realizacją 
Projektu 
"Klimat dla 
Przyszłości" 

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

Dane osobowe przetwarza- 
ne będą przez okres trwania 
Umowy, oraz przez okres 5 lat 
od dnia zakończenia realizacji 
Programu (31.12.2026), w zależno- 
ści od zdarzenia, które zakończy 
się jako pierwsze 

Prawnie uzasadniony interes: 
a. przygotowanie studentów i absol- 
wentów najlepszych polskich uczelni 
technicznych i rolniczych do pracy w ad- 
ministracji publicznej w obszarze klimatu; 
b. nabycie przez stażystów doświad- 
czenia zawodowego i wiedzy meryto- 
rycznej przekazanej przez ekspertów 
z sektora publicznego; 
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Przetwarzan
ie Danych 
osobowych 
przy 
realizacji 
Bazy 
Ekspertów 
programu 
NOWA 
ENERGIA 

Art. 6 ust. 1 
lit a) 

zgodnie z terminem 
obowiązywania Umowy 
głównej zawartej z NFOŚiGW 
wraz z aneksami - zgodnie z 
Polityką prywatności 
NFOSiGW: "dane osobowe 
przechowywane będą przez 
okres niezbędny do realizacji 
celu określonego powyżej lub 
cofnięcia przez Panią/Pana 
zgody, na podstawie której 
dane są przetwarzane" 

 

Przetwarzan
ie danych 
osobowych 
w ramach 
prowadzeni
a 
sekretariató
w 
konkursów 
MKiŚ 

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

Dane osobowe po ich 
wykorzystaniu w celu 
przeprowadzenia Konkursu, 
zostaną usunięte w terminie 
miesiąca od dnia ogłoszenia 
wyników Konkursu. Dane 
osobowe zawarte we 
wnioskach konkursowych 
laureatów Konkursu będą 
przechowywane przez okres 
6 lat od końca roku, w 
którym ogłoszono wyniki 
Konkursu (5 lat Geologia w 
obiektywie). 

 

Przetwarzan
ie danych 
osobowych 
w ramach 
Centralnego 
Rejestru 
Oszczędnoś
ci Energii 
Finalnej 

Art. 6 ust. 1 
lit c) 

1) dane osobowe w systemie 
CROEF, o których mowa w 
art. 35a ust. 3 pkt 1 i 3 
ustawy o efektywności 
energetycznej, przetwarzane 
w celu realizacji obowiązków 
związanych z prowadzeniem 
systemu: przechowywane są 
przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązku 
ustawowego ciążącego na 
administratorze, nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2035 
r. (zgodnie z przepisem art. 
35b ust. 13 ustawy, pod 
warunkiem, że przepis ten 
nie ulegnie zmianie); 2) dane 
osobowe w systemie CROEF, 
zgromadzone w wykazie, o 
którym mowa w art. 35b ust. 
6 ustawy o efektywności 
energetycznej, przechowuje 
się do czasu dokonania 
zmiany danych, o której 
mowa w art. 35b ust. 9 
ustawy o efektywności 
energetycznej; 3) 
prowadzenie Help Desk i call 

Przepis prawa: 

Ustawa o efektywności energetycznej), 
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center, w ramach którego, w 
odpowiedzi na zapytania, 
następuje przekazywanie 
informacji dotyczących 
CROEF: w sytuacji, gdy 
zapytaniu zostanie nadany 
bieg sprawy, zgodnie z 
Zarządzeniem nr 19/2021 
Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 14 
czerwca 2021 r. w sprawie 
organizacji pracy 
kancelaryjnej w IOŚ-PIB oraz 
organizacji i zakresu 
działania Archiwum 
Zakładowego IOŚ-PIB, czas 
przechowywania 
dokumentów kat. grupy 04 
Informacje dotyczące CROEF 
wynosi minimum 2 lata w 
komórce organizacyjnej oraz 
10 lat w Archiwum 
Zakładowym IOŚ-PIB, 
przechowywanie danych 
związanych z rozmową 
telefoniczną kończy się wraz 
z zakończeniem udzielania 
informacji, ponieważ 
rozmowy nie są nagrywane, 
ze względu na ewentualną 
konieczność obrony przed 
roszczeniami, nie dłużej niż 
10 lat po udzieleniu 
odpowiedzi (art. 442 (1) § 1 
Kodeksu cywilnego); 4) 
udzielanie informacji na 
żądanie upoważnionych 
organów administracji bądź 
sądów: zgodnie z 
Zarządzeniem nr 19/2021 
Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 14 
czerwca 2021 r. w sprawie 
organizacji pracy 
kancelaryjnej w IOŚ-PIB oraz 
organizacji i zakresu 
działania Archiwum 
Zakładowego IOŚ-PIB czas 
przechowywania 
dokumentów kat. 0133 
Obsługa prawna spraw 
sądowych i spraw w 
postępowaniu 
administracyjnym wynosi od 
udzielenia informacji: 
minimum 2 lata w komórce 
organizacyjnej oraz 10 lat w 
Archiwum Zakładowym IOŚ-
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PIB; 5) wnioski osoby, której 
dane dotyczą, w sprawie 
realizacji praw osoby, o 
których mowa w art. 15-21 
RODO: zgodnie z 
Zarządzeniem nr 19/2021 
Dyrektora IOŚ-PIB z dnia 14 
czerwca 2021 r. w sprawie 
organizacji pracy 
kancelaryjnej w IOŚ-PIB oraz 
organizacji i zakresu 
działania Archiwum 
Zakładowego IOŚ-PIB czas 
przechowywania 
dokumentów kat. 0132 
Ochrona danych osobowych 
wynosi od zamknięcia 
sprawy: minimum 2 lata w 
komórce organizacyjnej oraz 
10 lat w Archiwum 
Zakładowym IOŚ-PIB.    

Przetwarzan
ie danych 
osobowych 
w związku z 
prowadzeni
em projektu 
Wykonanie 
Planu 
Zarządzania 
"Puszcza 
Białowieska
" 

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

do czasu zakończenia 
Projektu wraz z okresem 
uzgadniania przez MKiŚ z 
UNESCO 

Prawnie uzasadniony interes: 

uczestniczenie w Projekcie w charakterze 
intersariusza lub członka Komitetu 
Sterującego jest w intereseie zarówno 
ADO jak i danej osoby, która uzyskuje 
dostęp do aktualnej wiedzy, warsztatów, 
postępów prac w projekcie. 

Przetwarzan
ie danych 
osobowych 
w związku z 
raportowani
em do 
Krajowych 
Środków 
Wykonawcz
ych 

Art. 6 ust. 1 
lit b i e) 

przez okres niezbędny do 
realizacji obowiązku 
ustawowego ciążącego na 
administratorze, nałożonego 
na KOBiZE i IOŚ-PIB  art. 3 i 
4 ustawy o systemie 
zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych 
substancji. W odniesieniu do 
wniosków osoby, udzielania 
wyjaśnień uprawnionym 
organom, oraz udzielania 
wsparcia podmiotom 
zarejestrowanym - zgodnie z 
klauzulą informacyjną 
dostępną na stronie 

Przepis prawa: 

ustaw o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych 

rozporządzenie wykonawczego Komisji 
(UE) 2019/1842 z dnia 31 października 
2019 r. ustanawiającego zasady 
stosowania dyrektywy 2003/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do dalszych ustaleń 
dotyczących dostosowań przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji ze 
względu na zmiany w poziomie 
działalności 

Załącznik nr IV do rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z 
dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustanowienia przejściowych zasad 
dotyczących zharmonizowanego 
przydziału bezpłatnych uprawnień do 
emisji w całej Unii na podstawie art. 10a 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Tekst mający 
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znaczenie dla EOG.) 

Przetwarzan
ie danych 
osobowych 
w ramach 
projektu 
„Operacjon
alizacja 
Systemu 
Zarządzania 
Rozwojem 
Polski. 
Udoskonale
nie i 
wprowadze
nie 
innowacyjn
ych i 
skutecznych 
rozwiązań 
do systemu 
społeczno-
gospodarcz
ego i 
przestrzenn
ego w 
ramach 
długookres
owego 
programow
ania polityki 
rozwoju” 
(GOSPOSTR
ATEG-
III/0032/20
20) 

Art. 6 ust. 1 
lit a) 

Dane osobowe będą 
przechowywane do czasu 
zakończenia realizacji 
projektu (22.03.2024) 
„Operacjonalizacja Systemu 
Zarządzania Rozwojem 
Polski. Udoskonalenie i 
wprowadzenie innowacyjnych 
i skutecznych rozwiązań do 
systemu społeczno-
gospodarczego i 
przestrzennego w ramach 
długookresowego 
programowania polityki 
rozwoju” (GOSPOSTRATEG-
III/0032/2020) oraz 
rozliczenia wszelkich 
zobowiązań wynikających z 
jego realizacji, raportowania i 
kontroli zgodnie z Umową o 
wykonanie i finansowanie 
Projektu 

 



41Polityka prywatności Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego 
 

Przetwarzan
ie danych w 
ramach 
Projektu 
Rada ds. 
Kompetencj
i w Sektorze 
Gospodarki 
Wodno-
Ściekowej i 
Rekultywacj
i 

Art. 6 ust. 1 
lit a), b), c) i 
f) 

Dane osobowe będą 
przechowywane na czas 
niezbędny do realizacji i 
rozliczenia projektu  pt. 
„Rada ds. Kompetencji w 
Sektorze Gospodarki Wodno-
Ściekowej i Rekultywacji” 

Prawnie uzasadniony interes: 

Projekt będzie służył dostosowaniu 
kwalifikacji pracowników sektora 
gospodarki wodno-ściekowej i 
rekultywacji do realnych potrzeb 
pracodawców sektora poprzez 
zwiększenie współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami sektora a instytucjami 
edukacyjnymi (zarówno z obszaru edukacji 
formalnej, jak i pozaformalnej 

Przetwarzan
ie danych 
osobowych 
kandydatów 
i ekspertów 
podczas 
walidacji i 
certyfikacji 
kwalifikacji 
rynkowej 

Art. 6 ust. 1 
lit b) 

Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 
5 lat. Po tym okresie zostaną 
zarchiwizowane, zgodnie z 
Instrukcją Kancelaryjną i 
JRWA obowiązującym w IOŚ-
PIB i będą dalej 
przechowywane w celach 
archiwalnych. 

 


