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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Administratora,  którym  jest  Wojskowy
Instytut  Techniki  Pancernej  i  Samochodowej  z  siedzibą  w Sulejówku,  dalej  „Instytut”  moich
danych  osobowych  zawartych  w  dokumentacji  przetargowej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego „Dostawa  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usługi  dystrybucji  energii

elektrycznej  na  potrzeby  WITPiS  ”, nr  postępowania  PN–05/2020  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z realizacji przedmiotu
zamówienia.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  i
niezbędne do udziału w przedmiotowym przetargu. Poinformowano mnie, iż moje dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie przy weryfikacji  podmiotu zgłaszającego udział  w postępowaniu
przetargowym, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty i realizacji przedmiotu zamówienia, a w
sytuacji  weryfikacji  negatywnej  zostaną  zarchiwizowane  przez  okres  wynikający  z  przepisów
prawa i wewnętrznych uregulowań  Instytutu.*

…………………………….
(czytelny podpis)

*Klauzula Informacyjna
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Klauzula Informacyjna art. 13 RODO
dot. przetwarzania danych osobowych związanych z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego
(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Zgodnie  z  obowiązkiem  informacyjnym  wynikającym  z  art.  13  ust.1-2  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest  Wojskowy Instytut  Techniki  Pancernej  
i  Samochodowej  z  siedzibą  w  Sulejówku,  dalej  „Instytut”,  ul.  Okuniewska   1,  05-070
Sulejówek, adres e-mail: sekretariat@witpis.eu     , tel.: 261 811 012.

 Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie jest Pani Edyta Sochoń, kontakt:
- listownie: na adres Instytutu,  
- telefonicznie: kom.: 665 138 750
- na adres e-mail: iod@witpis.eu;

Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  w  celu  i  zakresie  związanym  z  postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ”Dostawa energii elektrycznej i świadczenie

usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby WITPiS” PN–05/2020  prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. 

 Za  podstawę  prawną  ich  przetwarzania  uważa  się  wyrażoną  zgodę  rozumianą  jako
uczestnictwo w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa mające na celu:
1.  podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO)
2. wypełnienie  obowiązków  ciążących  na  Administratorze  (art.  6  ust.1  lit.  c  RODO)
wynikających z:
  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- zwanej ‘UPZP”
 - ………………………………
  - resortowych aktów prawnych 

 Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”; 

 Dane osobowe mogą być przekazywane:
- organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy (w tym organom podatkowym i

organom ścigania) 
-  niezależnym  doradcom  zewnętrznym,  w  tym  audytorom  lub  podmiotom  udzielającym

świadczeń,  co  wynika  z  przepisów  prawa  bądź  umów,  w  których  stroną  jest  Instytut.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula poufności wszelkich pozyskanych od Administratora
danych.

 Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne
jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe;

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  
i wewnętrznych uregulowań Instytutu; 

 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu  do  Państwa  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana1 dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana1 danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Państwa  narusza  przepisy
RODO;

 nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Sulejówek, dn…………..2020r.

…………………………….
(Administrator)

Oświadczam, że zostałam/em1 poinformowana/y1 o przysługujących mi prawach wynikających  
z  przepisów  RODO  oraz  zapoznałam/em1 się  z  zasadami  przetwarzania  danych  osobowych
wynikającymi z treści niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

…………………………….
(data i czytelny podpis)

______________________
1   Niepotrzebne skreślić

*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


