
 

                  

 

 
 
 
 
 

OPRACOWANIE TRÓJSTOPNIOWEGO SUBORBITALNEGO SYSTEMU RAKIETOWEGO DO WYNOSZENIA ŁADUNKÓW BADAWCZYCH 

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0834/19-00 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna RODO 

 

Projekt „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia 

ładunków badawczych” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 

 
Klauzula obowiązku informacyjnego dla Wykonawców i osób, których dane osobowe 

Wykonawca przekazuje Administratorowi  

 
1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 

119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 
0000295398, NIP 724-000-41-59, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 
ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informują, iż są 
Administratorem danych osobowych osób fizycznych, prowadzących działalność 
gospodarczą, ubiegających się o udzielenie zamówienia, objętego niniejszym 
zapytaniem ofertowym oraz osób fizycznych, których dane zostały lub zostaną 
przekazane Administratorowi przez Wykonawcę w toku postępowania ofertowego lub 
w toku wykonania umowy i/lub w ramach podjętej współpracy (osoby wyznaczone 
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, osoby realizujące zamówienie, 
podwykonawcy, osoby kontaktowe ze strony Wykonawcy, pełnomocnicy lub 
reprezentanci Wykonawcy).  

2. Z Administratorem możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail 
sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem 
„Ochrona danych”.  

3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu (42) 681 
55 60.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, objętego niniejszym 

zapytaniem ofertowym będącym częścią realizacji projektu „OPRACOWANIE 
TRÓJSTOPNIOWEGO SUBORBITALNEGO SYSTEMU RAKIETOWEGO DO 
WYNOSZENIA ŁADUNKÓW BADAWCZYCH”, realizowanego w ramach 
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanym 
dalej „Projektem”, wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz w celu wykazania przeprowadzenia procedury wyboru 
Wykonawcy zamówienia w sposób prawidłowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO w związku z przepisami krajowymi i UE dotyczącymi dofinansowania  
w ramach funduszy europejskich;  

b) w przypadku zawarcia umowy:  

 w celu wykonania przedmiotu umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  
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 dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami dotyczącymi 
rachunkowości i prawa podatkowego;  

 w celu prawidłowej realizacji Projektu, w tym potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach w/w Programu Operacyjnego – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. w zakresie kwalifikowalności wydatków 
oraz wykazania spełnienia obowiązków, wynikających z rozliczenia 
przyznanego dofinansowania na realizację Projektu;  

 w celu kontaktowania się z Panią/Panem w bieżących sprawach biznesowych 
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
związanymi z prowadzonym podstępowaniem i wykonaniem umowy – na podstawie 
art. 1 ust. 1 lit. f) RODO.  

5. Administrator otrzymał lub otrzyma dane osobowe osób wyznaczonych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia, osób realizujących zamówienie, 
Podwykonawców, osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, pełnomocników lub 
reprezentantów Wykonawcy – od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu 
ofertowym, czyli Pracodawcy, podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje lub 
podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, 
stanowisko/funkcja, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, nazwa 
prowadzonej działalności gospodarczej, siedziba prowadzonej działalności 
gospodarczej, numer NIP, numer REGON. Ponadto, Administrator może otrzymać 
informacje dotyczące Pani/Pana doświadczenia zawodowego, wykształcenia, 
umiejętności, uprawnień, publikacji i inne informacje wymagane do wzięcia udziału  
w postępowaniu ofertowym.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania 

umowy, jak np. dostawcy usług pocztowych, kurierskich, podmioty świadczące 
usługi doradcze w sprawach merytorycznych związanych z tematyką 
zamówienia; 

b) podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji Projektu, w tym 
świadczące usługi doradcze w sprawach merytorycznych związanych z tematyką 
Projektu oraz przy rozliczeniu dofinansowania ze środków publicznych;  

c) podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług 
związanych z bieżącą działalnością Administratora w zakresie infrastruktury 
teleinformatycznej;  

d) podmioty finansujące i kontrolujące realizację Projektu, a także organy 
państwowe i instytucje Unii Europejskiej, jak również podmioty, którym zostanie 
udostępniona lub przekazana dokumentacja dotycząca niniejszego 
postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie Projektu lub Wytyczne w 
zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wykazania spełnienia obowiązków, 
wynikających z rozliczenia przyznanego dofinansowania na realizację Projektu;  

e) podmioty powiązane z Administratorem gospodarczo, osobowo i/lub kapitałowo  
w celu prawidłowej realizacji Projektu lub w związku z podjęciem współpracy,  
w ramach, której niezbędne będzie przekazanie dokumentacji i materiałów 
dotyczących niniejszego postępowania lub Projektu; 

f) podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie zawartej umowy 
Konsorcjum. 
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania, wykonania umowy na realizację zamówienia – przez 
okres realizacji Projektu i jego rozliczenia oraz przez okres przechowywania 
dokumentacji postępowania wskazany w umowie o dofinansowanie Projektu lub 
przepisach prawa, regulujących udzielenie i rozliczenie dofinansowania. Po tym 
czasie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów, przez okres oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

9. Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych przysługuje Pani/Panu wyłącznie 
po podpisaniu umowy – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty. 

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych 
danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację. 

11. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy przesłać 
żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na 
adres e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora  
z dopiskiem „Ochrona danych”. 

12. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane 
zgodnie z przepisami prawa w celu rozpatrzenia oferty oraz do zawarcia i wykonania 
umowy, a także prawidłowej realizacji Projektu. Brak podania danych, będzie 
skutkował niemożliwością udziału w postępowaniu oraz wykonania umowy w razie 
wyboru Pani/Pana oferty. 

14. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw 
trzecich, czy organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie, 
w jakim zostały zawarte w złożonej dokumentacji i/lub przekazane Administratorowi, 
mogą być przekazywane do państw trzecich – wyłącznie w przypadku wykonywania 
przez Administratora obowiązków związanych z ujawnianiem dokumentacji 
postępowania, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. d) RODO. 

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę.  
 
 
 

……........................................................  
 
 

(data, pieczęć i podpis osób upoważnionych 

 


