Szanowni Państwo,
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem Informatora Działu Zarządzania Bezpieczeństwem
Chemicznym Sieci Badawczej Łukasiewicz ‐ Instytut Chemii Przemysłowej, zachęcamy do
zarejestrowania się w naszej bazie subskrybentów.
Zasady otrzymywania Informatora:
(1) Prenumerata Informatora jest dobrowolna i bezpłatna.
(2) Wiadomości przesyłane w Informatorze będą obejmowały między innymi:
(a) Aktualne zmiany w polskiej i unijnej legislacji chemicznej;
(b) Komunikaty Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczące m.in. konsultacji publicznych
odbywających się na stronie internetowej Agencji;
(c) Informacje na temat prowadzonych prac, związanych z planowanymi zmianami
prawodawstwa chemicznego, toczących się na forum polskim i unijnym;
(3) Rejestracja w bazie subskrybentów Informatora odbywa się poprzez:
(a) wypełnienie poniższego formularza oraz udzielenie nam wymaganych prawem zgód (str.
1),
(b) odesłanie formularza na adres e‐mail: anna.bankowska@ichp.pl (nie musisz odsyłać nam
treści klauzuli informacyjnej (str. 2)
(4) Wysyłka Informatora będzie odbywać się na adres e‐mail z którego otrzymamy wypełniony
formularz.
(5) Anulowanie subskrypcji może nastąpić w dowolnym momencie poprzez przesłane informacji
na adres: anna.bankowska@ichp.pl.
Informujemy, że wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Wyrażone zgody mogą zostać
wycofane w każdym czasie (poprzez wysłanie informacji na adres anna.bankowska@ichp.pl),
jednakże ich cofnięcie nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych przed cofnięciem danej zgody.
Jeśli odeślesz do nas niniejszy formularz potraktujemy to jako Twoją zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w postaci adresu e‐mail w celu prowadzenia działań o charakterze promocyjnym*.
Jednak prosimy abyś wyraził nam poniższe zgody poprzez wstawienie krzyżyka, jeśli chcesz
otrzymywać Informator.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sieci Badawczej Łukasiewicz ‐ Instytut Chemii Przemysłowej im.
Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie, informacji handlowych*, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej z wykorzystaniem podanego adresu e‐mail.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz ‐ Instytut Chemii Przemysłowej
im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie, automatycznych systemów wywołujących i
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych m.in. takich jak: laptop, telefon, czy smartfon w celu
marketingu bezpośredniego*.
* Wszelkie informacje, w których promujemy nasz wizerunek, w szczególności poprzez informowanie
o naszych produktach, usługach, szkoleniach, wydarzeniach oraz zachęcanie, abyś z nich skorzystał.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz ‐ Instytut Chemii
Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01‐793
Warszawa.
2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
adres e‐mail iod@ichp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
(a) prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych o
produktach, usługach, szkoleniach i wydarzeniach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
Twoje działanie w postaci odesłania wypełnionego formularza potraktujemy jako zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e‐mail w/w celu.
(b) archiwizacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest
udokumentowanie, że administrator prowadzi działalność zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

4.

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz
innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do przesłania
Informatora.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane w/w celu do chwili anulowania subskrypcji, a po tym okresie
treść przesłanej zgody wraz z adresem email będzie przechowywana w celu archiwizacyjnym
przez okres 2 lat.

6.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.

Gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora osoba,
której dane dotyczą, ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania
danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

8.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo do wycofania tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu dokonania subskrypcji.
11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów trzecich, ani dokonywać
profilowania.
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