
Klauzula informacyjna RODO dla Twórców Własności intelektualnej lub osób 

zaangażowanych w realizację umów związanych z  ochroną i korzystaniem z 

praw Własności intelektualnej 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 

Gliwice, NIP: 631-269-18-91, tel: +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: 

sekretariat@imz.lukasiewicz.gov.pl,  

 

2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

2) przez e-mail: iod@imz.pl 

3) telefonicznie pod nr: 600 297 800 

 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: analizy 

potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania lub technologii opartej na Własności 

intelektualnej, określenia wartości Własności intelektualnej, wynagradzania Twórcy 

Własności intelektualnej, wyboru formy ochrony Własności intelektualnej, 

przeprowadzenia procesu jej ochrony a także przygotowania modelu biznesowego dla 

danej Komercjalizacji. W przypadku, jeśli nie jest Pani/Pan naszym pracownikiem, 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również na potrzeby przygotowania 

i w związku z realizacją zawartej umowy. Podane przez Panią/Pana dane kontaktowe 

będą także przetwarzane w celu utrzymania kontaktu niezbędnego do realizacji zadań 

związanych z przeprowadzeniem procesu ochrony Własności intelektualnej oraz 

Komercjalizacji. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 

wywiązania się Administratora ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które 

są następstwem podjętych działań w zakresie ochrony Własności intelektualnej oraz 

Komercjalizacji.  

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 

6 ust. 1 lit. a,  b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

2) zawarcie i wykonanie Umowy/Porozumienia o współpracy 

3) obowiązek prawny ciążący na administratorze 

4) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w ramach 

zabezpieczenia autorskich praw majątkowych Administratora. 

 

5. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu 

i związanej z nim podstawy prawnej, do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres 

trwania umowy, jeśli taka została zawarta, jednak nie dłużej niż jest to wymagane do 

realizacji wymienionych celów, jak również przez okres trwania wymagalności 

ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego. Dane 

osobowe będą przetwarzane również do celów archiwalnych i przechowywane przez 

okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania 

danych. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zapewniających 

ochronę Własności intelektualnej, jeśli zostanie podjęta decyzja o jej zgłoszeniu. 

W zależności od podjętej decyzji dotyczącej ochrony Własności intelektualnej, 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego, 

o czym poinformujemy Panią/Pana niezwłocznie po podjęciu tej decyzji. Ponadto 

Pani/Pana dane Administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w  formularzu zgłaszania 

wyników badań lub prac jest wymogiem ustawowym, a w przypadku Osoby Trzeciej 

wynikiem realizacji zawartej umowy. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem Administratora, 



niepodanie wymaganych w formularzu danych osobowych może zostać uznane jako 

naruszenie obowiązków pracowniczych. Jeśli nie jest Pani/Pan naszym pracownikiem, 

informujemy Panią/Pana, że przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe 

otrzymaliśmy od strony, z którą zawarliśmy umowę o ochronie i/lub korzystaniu z praw 

Własności intelektualnej.  

 

9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

1) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

2) prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie 

przysługuje, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 

lit f; 

6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od 

nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 

przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób 

zautomatyzowany czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy z Panią/Panem 

lub na podstawie Pani/Pana zgody; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 


