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KLAUZULA INFORAMCYJNA DLA GOŚCI INSTYTUTU 

 

Wejście do budynku Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego jest możliwe tylko i 

wyłącznie po wpisaniu przez pracownika portierni w Księdze Gości imienia i nazwiska Gościa oraz 

wydaniu stosownej przepustki.  

 

1. Administratorem podanych przez Gościa danych osobowych jest Instytut Sportu Państwowy 

Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16, tel: (22) 569 99 99, e-mail: 

insp@insp.waw.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: iodo@insp.waw.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wejścia na teren budynku Instytutu 

Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Ewidencjonowanie wejść i wyjść do budynku 

prowadzone jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Instytutu, ochrona mienia 

oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić Instytut na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO)  

4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia 

bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak 

również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić 

administratora danych na szkodę. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia całkowitego wypełnienia 

Księgi Gości, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone. Dokładny czas przechowywania 

uzależniony jest od liczby odwiedzających Instytut osób.  

6. Dane mogą ̨ być udostępnione wyłącznie uprawnionym do tego organom w przypadku 

wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i 

zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu na rzecz Instytutu usługę 

ochrony tj.  Agencja Ochrony "Argus" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Sochaczewie (96-500 Sochaczew), ul. Piłsudskiego 16B lok 5.  

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia do budynku 

Instytutu.  

8. Gość posiada prawo wglądu swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania.  

9. Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją 

wobec przetwarzania jego danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) 

10. Gościowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa).  

11. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą 

dostępne są na stronie internetowej Instytutu zakładka Instytut/RODO.  

 

 

 


