
Składając zamówienie potwierdzasz że zapoznałeś się i zaakceptowałeś Ogólne Warunki Sprzedaży i 

Dostawy (OWSiD) ZD Chemipan  

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z 

siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu 

realizacji działalności naukowo - badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie 

umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed 

zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zależności od okoliczności. 

Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania 

(poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu 

nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 

Instytutu.  

The controller of your personal data is the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of 

Sciences with its registered office in Warsaw, NIP: 5250008755 (the "Institute"). The Institute will 

process your data for the purpose of carrying out scientific and research activities, providing services 

and contact with the Institute, on the basis of a contract (in connection with the performance of the 

contract or in order to take action on your request before the contract is concluded – Article 6, 

paragraph 1, letter b) of GDPR), the legitimate interest of the Institute (Article 6, paragraph 1, letter 

f) of the GDPR) and legal provisions (Article 6, paragraph 1, letter c) of the GDPR) - depending on the 

circumstances. You have the right to: request access to your data, receive a copy of it; rectify 

(correct) it; delete it; limit its processing; transfer it; lodge a complaint to the supervisory body; 

withdraw your consent for processing at any time (withdrawal of consent does not affect the 

lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal) or to lodge an objection to data 

processing. More information is available on the Institute's website. 


