
Ogólne Zasady funkcjonowania Pracowni Sekwencjonowania:

1. Pracownia  Sekwencjonowania,  zwane  dalej  Zleceniobiorcą,  jest  pracownią  świadczącą
usługi  naukowo-badawcze,  podlegającą  nadzorowi  Dyrektora  Instytutu  Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

2. Za organizację i funkcjonowanie Pracowni Sekwencjonowania odpowiada jej Kierownik.

3. Pracownia  Sekwencjonowania  świadczy  usługi  naukowo-badawcze  dla  użytkowników
wewnętrznych oraz podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji badawczych, naukowych i
edukacyjnych  oraz  podmiotów  gospodarczych.  Koszty  usług  dla  użytkowników
wewnętrznych oraz zewnętrznych zawarte są w cennikach.

4. Usługa  naukowo-badawcza  wyceniona  przez  Laboratorium  Sekwencjonowania
formułowana  jest  w  postaci  oferty  cenowej  i  wysyłana  do  Zleceniodawcy.  Po
zaakceptowaniu oferty cenowej przygotowana zostaje umowa świadczenia usługi naukowo-
badawczej,  po  podpisaniu   której  usługa  może  zostać  wykonana.  Szczegółowe warunki
wykonania usługi precyzowane są w umowie.

5. Wyniki  badań  oraz  wszelkie  prawa  do  wyników powstałych  w trakcie  realizacji  usługi
naukowo-badawczej są wyłączną własnością Zleceniodawcy.

6. Wszelkie  opłaty,  zobowiązania  lub  roszczenia  osób  trzecich  w  związku  z  wynikami
wygenerowanymi  w  trakcie  realizacji  usług  naukowo-badawczych,  w  tym  roszczenia  z
tytułu naruszenia praw wyłącznych leżą po stronie Zleceniodawcy.

7. Komercyjne  wykorzystanie  wyników  badań,  których  osiągnięcie  wymaga  zastosowania
technologii chronionej prawem wyłącznym należącym do Instytutu Biologii Doświadczalnej
im.  M.  Nenckiego  PAN,  wymaga  podpisania  odrębnej  umowy  licencyjnej  pomiędzy
zleceniodawcą a Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

8. We wszelkiego rodzaju publikacjach naukowych (biuletynach, artykułach, dysertacjach itp.),
które  zawierają  dane  otrzymane  w  Pracowni  Sekwencjonowania  należy  zamieścić
informację:  „Doświadczeni  wykonano w Pracowni  Sekwencjonowania  Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN”. 
Informację tę należy umieścić w rozdziale Materiały i metody lub w stopce.

9. Użytkownicy  z  Instytutu  Biologii  Doświadczalnej  im.  M.  Nenckiego  PAN  i  innych
instytucji  naukowych  zobowiązani  są  do  przesyłania  informacji  o  wszelkiego  rodzaju
publikacjach  i  doniesieniach  konferencyjnych,  w  których  prezentowane  były  dane
otrzymane w Pracownia Sekwencjonowania, z adnotacją o stopniu zaangażowania członków
Pracowni  
(patrz punkt 8).
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10.  Zasady ochrony danych osobowych:

Przetwarzanie  danych  osobowych  w  Pracowni  Sekwencjonowania  odbywa  się  zgodnie  z
przepisami rozporządzenia 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 osobowych RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  1000) oraz Polityką Ochrony Danych
Osobowych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych:
1) Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem tj. na podstawie zgody osoby,

której dane dotyczą lub na podstawie wyraźnego przepisu prawa nie wymagającego zgody
tej  osoby.  Pracownia  Sekwencjonowania  nie  przyjmuje  zleceń  na  usługi,  w  których
Zleceniobiorca  nie  dokonał  anonimizacji  danych.  Obowiązek  anonimizacji  danych
pacjentów  oraz  uzyskanie  zgód  na  użycie  materiału  biologicznego  na  potrzeby  badań
naukowo-badawczych spoczywa całkowicie na Zleceniobiorcy.

2) Prawo dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania w Pracowni Sekwencjonowania,
mają  wyłącznie  osoby posiadające  upoważnienie  Administratora  Danych Osobowych do
przetwarzania  danych  osobowych.  Każdy  użytkownik  Pracowni  Sekwencjonowania  jest
zobowiązany zachować w tajemnicy dane osobowe,  do których posiada dostęp zarówno
zamierzony jak i przypadkowy, sposoby zabezpieczania danych oraz wszelkie informacje,
które powziął w czasie przetwarzania danych, obowiązek  zachowania danych w tajemnicy
jest bezterminowy.

 Ja niżej podpisana/y, ___________________________

oświadczam, że przeczytałam/em i zrozumiałam/em regulamin Pracowni Sekwencjonowania
oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować
utratą prawa do korzystania z jej usług.

 

Data ___________________ Podpis ___________________
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