
Co to są dane osobowe 

„Dane osobowe” są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Danymi osobowymi są m.in. informacje przekazywane 

przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 

Kto jest administratorem danych 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest IFJ PAN,  

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych 

Aktem prawnym mającym od 25 maja 2018 roku zastosowanie do przetwarzanie danych 

osobowych jest Rozporządzenie 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), dalej zwane: „RODO”. Administrator 

systemu CC1 przetwarzając dane osobowe przestrzega przepisów RODO. 

Jakie są prawa Użytkownika  

Użytkownicy systemu CC1 mają prawo: 

1. Żądania dostępu do treści swoich danych (Użytkownik może uzyskać dostęp do  swoich 

danych osobowych poprzez zalogowanie się na swoim Koncie Użytkownika lub zwrócić się 

do Administratora danych o przekazanie informacji dotyczących przetwarzanych danych 

osobowych), 

2. Żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub ich 

uzupełnienia, jeżeli są niekompletne (Użytkownik, po zalogowaniu się na swoje Konto 

Użytkownika może również samodzielnie edytować niektóre dane osobowe, takie jak: 

adres e-mali), 

3. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy dane osobowe 

zbierane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) – w takim wypadku cofnięcie 

zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

4. Żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, 

5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (w przypadku, gdy podstawą do 

przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przez Administratora danych zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 

danych lub przez stronę trzecią), 

7. Żądania przeniesienia danych, w zakresie określonym w art. 20 RODO, 

8. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów RODO. 

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami 

kontaktować pisząc na adres: cc1.ifj.edu.pl. 



W jaki sposób zbieramy dane 

Dane zbieramy podczas rejestracji w systemie CC1 w celu udostępnienia zasobów i usług 

oferowanych przez system CC1. Dane te obejmują imię i nazwisko oraz adres poczty 

elektronicznej. Użytkownik specyfikuje instytucję w której jest zatrudniony oraz definiuje również 

swój unikalny identyfikator w systemie, tzw. login oraz hasło. 

Zbieramy dane pochodzące z rejestrów zdarzeń (tzw. logi). 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Użytkowników 

Podany przy rejestracji login oraz hasło służą do autoryzacji w naszym systemie, 

Podany adres email być wykorzystany w celach obsługi Konta Użytkownika, w tym w związku z 

możliwością/koniecznością udzielenia wsparcia technicznego lub przekazania ważnych informacji 

dotyczących funkcjonowania systemu CC1, jak również weryfikacji i aktualizacji danych, 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników 

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług w ramach 

systemu CC1 i  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Dane przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Administratora danych jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi 

roszczeniami przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Widoczność danych w systemie CC1 

Dane osobowe w systemie CC1 nie są widoczne dla innych użytkowników. 

Sposób kontaktu z Użytkownikiem 

W czasie korzystania z systemu CC1 Użytkownik może się spodziewać informacyjnych wiadomości 

mailowych automatycznie generowanych przez system i wiadomości od administratora. 

Wiadomości te mają na celu udzielenie Użytkownikowi informacji ułatwiających korzystanie z 

systemu CC1. 

Jak długo przechowujemy dane naszych Użytkowników 

Powierzone nam dane osobowe przechowywane są tak długo, jak Użytkownik będzie posiadał 

konto w systemie CC1, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług 

oferowanych przez system CC1. Po usunięciu Konta Użytkownika dane osobowe zostaną przez 

nas usunięte albo zanonimizowane, z tym jednak zastrzeżeniem, że w zakresie niezbędnym do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będą one przetwarzane do 

czasu przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat od momentu usunięcia Konta 

Użytkownika. 



W jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od Użytkowników 

Dostęp do przekazanych nam danych osobowych mają jedynie administrator systemu CC1 w 

zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez niego zadania. Dane 

osobowe wykorzystywane są jedynie w obrębie systemu CC1, znajdują się na chronionym 

serwerze. 

Komu udostępniamy dane 

Nie udostępniamy danych. 

Czy w związku przetwarzaniem dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji 

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w trakcie przetwarzania danych 

osobowych. 

Zmiany Polityki Prywatności 

Ochrona danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. 

Zmiany te mają na celu ochronę praw osób, których dane dotyczą w sposób możliwie 

najskuteczniejszy, dlatego też Polityka Prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O 

wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą 

wiadomości e-mail. 

 


