
 

Klauzula informacyjna  

przy zawieraniu umów cywilno-prawnych w WZŁ Nr 1  S.A. 

 

Na podstawie przepisów 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.Urz.UE.L Nr 119, 

str. 1), informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z 

siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), zwana dalej „WZŁ Nr 1 S.A.”, „Administratorem”. 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor 

Ochrony Danych; kontakt e-mail:, iodo@wzl1.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem umowy cywilno-prawnej  z WZŁ 

Nr 1 S.A. zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana 

zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów 

w szczególności: 

 zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest 

zagwarantowanie bezpieczeństwa,  

 wymiana informacji o zleceniobiorcach wykonujących zlecenia  na rzecz podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, (w tym książki korporacyjne, planowanie i analiza zatrudnienia), gdzie 

uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy na skalę krajową lub międzynarodową, 

 zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, także na poziomie 

całej grupy, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy  poziom kadry 

zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych, 

 w ramach zarządzania rozwojem dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania 

umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału osób współpracujących,  

 w procesie realizacji usług przez Spółkę dane osobowe zleceniobiorców mogą być przekazywane, 

w koniecznym zakresie, podmiotom na rzecz których lub z udziałem których, Spółka świadczy 

usługi, 

 na przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie, 

aktywność sportowa i inne), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych 

warunków zleceniobiorcom;. 

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w innych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” na przykład zgody na: 

 wykorzystanie wizerunku w ramach działań marketingowych; 

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie 

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania zawartej umowy oraz po ustaniu 

stosunku prawnego przez okres niezbędny do ochrony roszczeń w przypadku roszczeń sądowych 

oraz wymagany odrębnymi przepisami.  
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7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w 

przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

przenoszenia danych w przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa a 

samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych  na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez 

Administratora. 

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 

nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności 

działania systemów; 

 podmioty świadczące WZŁ Nr 1 S.A. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, 

organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 

 inne podmioty z Grupy PGZ, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków związanych z 

prowadzoną działalnością biznesową; 

 pozostali klienci, kontrahenci WZŁ Nr 1 S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów 

zawieranych przez WZŁ Nr 1 S.A. lub świadczenia usług z ich udziałem lub na rzecz takich 

podmiotów na innej podstawie; 

 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 

 podmioty prowadzące działalność płatniczą banki/instytucje płatnicze; 

 podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne; 

 upoważnione z mocy prawa podmioty na udokumentowany wniosek.  

11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

12. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

nie będą wykorzystywane do profilowania. 

13. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ich zakres określają 

przepisy takich ustaw szczególnych (m.in. ustaw podatkowych), ich nie podanie będzie związane z 

brakiem możliwości nawiązania lub kontynuowania umowy. Podanie danych przetwarzanych na 

podstawie zgody jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkować brakiem możliwości 

realizacji konkretnego celu. Podanie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora jest konieczne do realizacji tych interesów, a ich nie podanie uniemożliwi 

realizację takich celów. 

14. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem 

Ochrony Danych e-mail:, iodo@wzl1.com.pl . 

 

      ………………………………………………………. 

        czytelny podpis 
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