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R  O  D  O  !!! 
 

Stosownie do 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) -   L 119/1 (RODO) – stosowane od 

25 maja 2018 r. 

 

informujemy niniejszym, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest/będzie Stowarzyszenie Polskich 

Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Sterniczej 46, 01-350 

Warszawa, e-mail: biurospwir@gmail.com, zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a. dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

c. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

SPWiR oraz stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. promowania innowacji oraz wysyłania ofert udziału w wydarzeniach związanych z 

promowaniem innowacyjności, 

b. prowadzenia statystyk, 

c. dane mogą zostać udostępniane innym instytucjom zajmującym się promowaniem 

innowacyjnosci. 

4) Pani/Pana dane osobowe zostały/będą uzyskane: 

a. w ramach czynności wymagających do przygotowania umowy, 

b. przesłanego do nas zgłoszenia, 

c. dane osobowe mogły zostać pozyskane z rejestrów publicznych oraz stron 

internetowych. 
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5) Pani/Pan posiada prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a. w zakresie realizacji zawartej z SPWiR umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a 

po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub realizacji 

ewentualnych roszczeń, 

b. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na SPWiR  

w związku z prowadzeniem dzialalności i realizacji zawartych umów – do czasu 

wypełnienia tych obowiązków przez SPWiR, 

c. w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego przez zgodę - do czasu 

wycofania zgody na takie przetwarzanie, 

d. do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile 

nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 

 


