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 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych stosowana przez 
Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 000035284, o kapitale zakładowym w wysokości 175.470.063,60 zł, NIP: 522-294-
67-95, REGON: 142321116.;  

2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w związku z realizacją praw 
przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając wiadomość na adres e-mail: daneosobowe@lotams.com, 
lub na adres siedziby LOTAMS, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b RODO w przypadku 
realizacji umowy oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia nr 1B/2020/TECHNIKS;  

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza, w tym Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi 
niezbędne do realizacji  zadań przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dane te mogą być także 
przekazywane podmiotom IT, realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne na podstawie 
zawartych umów powierzenia; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z dokumentacją konkursową oraz 
umową o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz 
kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS] “, współfinansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres ten może 
zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 1B/2020/TECHNIKS. 
Podanie danych nie jest obowiązkowe jednak jest niezbędne w celu dokonania oceny przedstawionej 
oferty, niepodanie ww. danych skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpoznania; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

8. informacja o przysługujących Pani/Panu prawach, w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 
danych, o ile i w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa; 

b) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO), na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 
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