
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica informujących o danych 

kontaktowych osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1  z dnia 2016.05.04)  (w skrócie RODO) 
informuję, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  
ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax: +48 32 23 45 300,  
e-mail: sekretariat@imz.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 631-269-18-91. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Michała Szulca, z którym może 
się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail iod@imz.pl lub numerem tel. kom. 
600 297 800. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia niezwłocznego 
kontaktu ze wskazaną przez Panią/Pana najbliższą osobą w razie wypadku. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy 
prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
realizowania przez administratora danych osobowych obowiązków wynikających  
z przepisów prawa. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Art. 234 § 1 Ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz z  § 11 ust. 4 i § 14 ust. 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. 

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są 
przekazywane do innych podmiotów. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej. 

8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem 
decyzji w sposób zautomatyzowany. 

9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie. 
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania stosunku 

pracy oraz w obowiązującym okresie przechowywania dokumentacji związanej 
ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

12. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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