Klauzula Informacyjna
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 (zwane
„RODO”) informujemy, iż:
1. 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.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witpis.eu,
kom.: 665 138 750
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań
statutowych oraz zadań wynikających z innych przepisów prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora
rozumiany przez prowadzenie działalności Instytutu.
5. Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Instytut:
Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu służbowego, tytuł, stanowisko.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie przepisów prawa
organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy (np. organom ścigania) .
7. Instytut zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego
przechowywania dokumentacji oraz z wewnętrznych uregulowań Instytutu .
9. Przysługuje Państwu zgodnie z przepisami 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 .
10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim,
w tym organizacjom międzynarodowym.
11. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną uznane będzie za wrażenie zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z jej treścią.

