Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Automatyki Systemów
Energetycznych Spółka z o.o. z siedzibą ul Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach
ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod
iase.wroc.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.
3. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z o.o. stosuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
4. Dane osobowe pozyskiwane przez Spółkę przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1

RODO:
- tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
- gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
- gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
- gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
5. Spółka ma prawo przekazania danych osobowych innym odbiorcom na podstawie
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli będzie to niezbędne do
wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Spółce
wynikających z obowiązujących przepisów.
6. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy ich przetwarzania,
przez okres niezbędny do realizacji umów i wykonania obowiązków prawnych
ciążących na Spółce wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

