
 
Klauzula informacyjna – patronat honorowy Agencji Badań Medycznych 

Zgodnie z art. 13 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- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. 

Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem - iod@abm.gov.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i załatwiania wniosku 

wpływającego do Agencji Badań Medycznych w zakresie udzielenia honorowego patronatu 

Agencji Badań Medycznych nad organizowanym wydarzeniem lub przedsięwzięciem,  

a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze Danych w zakresie archiwizacji, który wynika z ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które 

obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia 

teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu czy ulgi w chmurze), świadczące usługi kolokacji 

serwerów oraz kurierskie. 

5. Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania i załatwiania wniosku 

wpływającego do Agencji Badań Medycznych w zakresie udzielenia honorowego patronatu 

oraz po jego załatwieniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu 

weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz 

udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) honorowego patronatu Agencji Badań Medycznych. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. 
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