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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz.1000) zwaną dalej „Ustawą”, 

Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB informuje, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Klub Polskich Laboratoriów 

Badawczych „POLLAB” zlokalizowane przy ul. Kłobuckiej 23A, 02-699 Warszawa. 

2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych  (IOD) nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych.  

Kontakt do IOD: e-mail: iod@pollab.pl; telefon: +48 22 46 45 503 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

celach wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia Klubu Polskich Laboratoriów 

Badawczych POLLAB, w tym prowadzenia spraw członkowskich, organizacji sympozjów, 

szkoleń, spotkań, informowania o przedsięwzięciach organizowanych przez Klub POLLAB oraz 

innych organizacjach do których Klub POLLAB należy lub zawarł porozumienie. Dane te będą 

przetwarzane w celach dokumentowania realizowanych działań, statystycznych, archiwalnych, 

finansowych, sprawozdawczych, informacyjnych.  

4) Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres organizacji określonych 

działań wymienionych w p. 3), a po jej zakończeniu zgodnie z przepisami prawa oraz 

potrzebami ADO.  

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od ADO dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia i Ustawy. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do marketingu bezpośredniego. 
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Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych (IOD).  

Kontakt do IOD:    e-mail: iod@pollab.pl;     telefon: +48 22 46 45 503 

 

 

 

 

 

                                                                         Z poważaniem 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                   

         Andrzej Brzyski 

        Prezes Klubu POLLAB 
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