
Klauzula informacyjna 

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 email - iod@abm.gov.pl.  

3. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, kontaktu 

związanego ze spotkaniem oraz Państwa uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym 

dotyczącym nawiązania współpracy Agencji Badań Medycznych z przedstawicielami 

prywatnego sektora farmaceutycznego w obszarze działań edukacyjnych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e RODO i art. 2 i 15 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

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

wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 

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. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują 

systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne 

czy świadczące usługi hostingu. 

5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w ust. 3, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 

obowiązki archiwizacyjne. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu.  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości Państwu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym 

dotyczącym nawiązania współpracy Agencji Badań Medycznych z przedstawicielami 

prywatnego sektora farmaceutycznego w obszarze działań edukacyjnych. 

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

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


