
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Instytut Rozwoju Gospodarczego, ul. Jodłowa 3, 16-001 Ignatki-Osiedle, 

NIP: 966 209 14 66, REGON: 20083749900000,

1. Administratorem  Danych  Osobowych  (ADO)  jest Instytut  Rozwoju  Gospodarczego  z  siedzibą  w 

Białymstoku, przy ulicy Jodłowej 3. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres 

e-mailowy: instytutrozwojugospodarczego@gmail.com,  telefonicznie  pod  numerem  730 016 330  lub 

pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentowania realizacji prowadzonych projektów unijnych, 

wykonywania  czynności  wynikających  z  obowiązujących  przepisów  prawa  i  wewnętrznych  aktów 

normatywnych,  realizacji  obowiązków  statutowych,  obowiązków  statystycznych,  obowiązków 

archiwalnych. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uzależniona od celu przetwarzania:

a) w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. b RODO)

b) w  celu  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  wynikających  z 

obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c) w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Pani/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. a RODO)

d) w  celu  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  jakim  jest  prowadzenie 

działalności statutowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO)

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 i 3,  

Administrator  może  powierzyć  przetwarzanie  danych  osobowych  podwykonawcy  (osobie  trzeciej) 

zgodnie z art. 28 rozporządzenia RODO (przykładowo w ramach prowadzonej rekrutacji do projektu,  

obsługi  księgowej  lub  hostingowej).  Podmiotem  takim  będzie  wyłącznie  zweryfikowany 

podwykonawca  (osoba  trzecia),  gwarantujący  wdrożenie  odpowiednich  środków  technicznych  i 

organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą. Dostęp do Pani/Pana danych mogą otrzymać również instytucje finansujące działania 

IRG  (np:  w  projektach  realizowanych  w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego). 



Dostęp  do  danych  mogą  także  uzyskać  uprawnione  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.

5. Przetwarzanie danych osobowych osoby poniżej 16 lat wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

na przetwarzanie danych. Nie przetwarzamy danych osób małoletnich bez zgody ich przedstawicieli 

ustawowych.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  posiadania  przez  IRG  lub  inny  podmiot 

przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO, a po upływie tego okresu przez okres 

wymagany  obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  w  przypadku  prawnie  uzasadnionych  interesów 

Administratora na czas ich realizacji. W stosunku do danych na które wyrazi Pani/Pan zgodę – do czasu 

jej cofnięcia.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub 

ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia  danych,  a  także  prawo sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania 

przetwarzania,  jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  oraz  prawo  do 

wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w 

Warszawie,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  tel.  22  531  03  00.  Wycofanie  zgody nie  wpływa  na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy 

z  Administratorem.  Podanie  danych  niezbędnych  do  realizacji  obowiązków  ciążących  na 

Administratorze  jest  wymogiem  ustawowym  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów.  Podanie 

danych  wynika  więc  z  przepisów  prawa  i  jest  niezbędne  do  przeprowadzenia  procesu  realizacji 

prowadzonych  projektów  unijnych  oraz  wypełniania  obowiązków  służbowych.  W  przypadku 

niepodania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy udział Pani/Pana 

w projekcie.

9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich 

czy innym organizacjom międzynarodowym.

10. Administrator  nie podejmuje czynności  związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 

wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.


