
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 

dla osób, które udzieliły zgody na przetwarzanie wizerunku 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 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 (RODO), informujemy że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako 

NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.  
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w NCBJ, na adres podany powyżej 

lub pod adresem iod@ncbj.gov.pl.  
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania 

Utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką 
oraz rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku 
(wygląd/głos/wypowiedź) w celach związanych z 
promocją NCBJ, marketingiem, szkoleniami/ 
warsztatami/konferencjami oraz interesami 
statutowymi NCBJ, np. edukacyjnymi i 
informacyjnymi. 

Przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 
6 ust. 1 lit a RODO) 
W przypadku dochodzenia roszczeń przetwarzanie 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, zgodnie z przepisami oraz z uwzględnieniem okresu dochodzenia roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:  
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,  
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
5) prawo do żądania przenoszenia danych osobowych 
6) prawo zgłoszenia sprzeciwu 
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

 00-193 Warszawa.  
7. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez NCBJ, w tym 

profilowaniu. 

mailto:iod@ncbj.gov.pl

