Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (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, Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) jest Bionanopark sp z o.o.
z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116.
2) Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie
wyznaczona do tego celu osoba - Inspektor Danych Osobowych, z którą można się
kontaktować pod adresem: rodo@bionanopark.pl.
3) Dane przetwarzane będą wyłącznie celu realizacji Umowy najmu (zwanej dalej. „Umową”).
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie
danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą), Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora po upływie okresu
obowiązywania Umowy:
a. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalanie,
dochodzenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy – na podstawie art. 6
ust. 1 pkt f) Rozporządzenia,
b. w celu realizacji przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia w związku z art. 74 ust. 2
pkt 4 ustawy o rachunkowości,
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do końca okresu
trwałości projektu tj. do końca 2034 r.
4) Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom
zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, a także organom administracji
publicznej.
5) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6) Dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy i do upływu 5 lat od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie (wynikające
z Umowy) zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone, przedawnione lub do końca
okresu trwałości projektu.
7) Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych.
8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9) Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

