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Sulejówek, dnia ................2020 r.

..................................................
(imię i nazwisko)

...........................................
(miejscowość)

...........................................
(adres)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych  informacji  lub danych uzyskanych w Wojskowym

Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej dotyczących badanych obiektów, pojazdów, 

w tym zobowiązuję się nie utrwalać ich obrazu w żadnej formie. 

Niniejszym oświadczam,  że  znane  mi  są  skutki  prawne  mogące  powstać  w związku  

z naruszeniem poufności uzyskanych informacji.

.........................................
(czytelny podpis)

Oświadczam, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W („RODO”) zostałem poinformowany iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i  Samochodowej z siedzibą  

w Sulejówku (05-070), ul. Okuniewska1, tel. 261 811 012, adres e-mail: sekretariat@witps.eu
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie celu realizacji przedmiotu umowy.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wynika z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji. 
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
6. Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  wyłącznie  organom  nadzorującym,  sądom  lub  innym  organom  władzy  

(np.  organom  podatkowym  i  organom  ścigania)  oraz  niezależnym  doradcom  zewnętrznym  (np.  audytorom)  
lub podmiotom udzielającym świadczeń, co wynika z przepisów prawa bądź umów, w których stroną jest WITPiS.  

Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  i  udostępnianie  moich  danych  osobowych  ,  w  celu  i  zakresie
niezbędnym do realizacji  przedmiotu umowy.

…………………………………
(czytelny podpis)
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