Informacja RODO dla wysyłanych wiadomości elektronicznych
W Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk powołano Inspektora Ochrony
Danych, którym został Pan Szymon Godek. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można kontaktować się z Inspektorem poprzez wysłanie wiadomości na adres:
iod@iop.krakow.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej
Akademii Nauk, adres siedziby: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 (12) 632
22 21. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@iop.krakow.pl.
Instytut przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji działalności naukowo-badawczej,
świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, w związku z wykonaniem umowy lub w celu
podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania
obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora,
podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji, kancelarie prawne.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, spełnienia obowiązków
prawnych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Pani/Panu
prawo: żądania dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii; sprostowania; usunięcia;
ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie
prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała
Pani/Pan niniejszy e-mail wskutek błędu, prosimy o powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji.

GDPR notice for transmitted electronic messages

The Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences has appointed a Data
Protection Officer: Szymon Godek. In matters related to the processing of personal data you may
contact the Officer by sending a message to the following e-mail address: iod@iop.krakow.pl
The Administrator of your personal data is the Institute of Nature Conservation of the Polish
Academy of Sciences, address: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Cracow, Poland, phone: +48 (12)
632 22 21.
Contact to the Data Protection Officer: iod@iop.krakow.pl
Your personal data will be processed by the Institute of Nature Conservation in order to realize its
scientific and research activities, provide services and contact with the Institute, perform the

agreement or take action prior to concluding a contract (Art. 6 GDPR) and to comply with legal
obligations (Art. 6 GDPR).
The recipients of your data may be entities authorized to receive them under the law, entities
processing data on behalf of the Administrator, entities providing services in the field of
correspondence delivery, legal offices.
Your data will be processed for the contract execution period, in order to fulfil legal obligations and
until the expiry of the limitation period for possible claims. You have the right to: access personal
data, including the right to obtain a copy of this data; request correction (revision) of personal data;
request the deletion of personal data; request a restriction to the processing of personal data;
transfer personal data; file a complaint with a supervisory authority.
This e-mail communication and any attachments may contain confidential and privileged information
for the use of the designated recipients named above. If you are not the intended recipient, you are
hereby notified that you have received this communication in error and that any review, disclosure,
dissemination, distribution or copying of it or its contents is strictly prohibited. If you have received
this communication in error, please notify the sender by return e-mail and delete and/or destroy all
copies of this communication and any attachments.

