Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych
Ogólna klauzula Informacyjna
Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych oraz umieszczenia
ich w bazie danych podmiotów współpracujących z Instytutem.
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza
Groszkowskiego z siedzibą w Zegrzu Płd. ul. Warszawska 22a , 05-130 Zegrze Pld, NIP 524-030-7048, Regon 010099060. ("Instytut")
II. Dane kontaktowe administratora danych - Instytutu
Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: +48 261 885 555;
2. pod adresem e-mail: sekretariat@wil.waw.pl;
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza
Groszkowskiego, ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Pld.
III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych można się
skontaktować:
1. telefonicznie: +48 261 885 700
2. pod adresem e-mail: iod@wil.waw.pl;
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza
Groszkowskiego, ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Płd.
IV. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
Przetwarzamy dane osobowe w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z usług Instytutu - ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO);
2. realizacji działalności statutowej- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań (art.6
ust.1 lit.b RODO);
3. marketingu bezpośredniego produktów i usług- ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit.f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu
bezpośredniego;
4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją bieżących zadań lub
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
5. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym
podlegamy (art.6 ust.1 lit.c RODO).
V. Kategorie odbiorców danych
Dane osobowe, mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
1. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
2. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne,
prawne i windykacyjne, jednostki naukowe i badawcze;
3. nasi podwykonawcy i inne podmioty z którymi współpracujemy.
VI. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
1. Instytut w ramach realizowanych zadań i usług, a w szczególności dotyczących patentów,
współpracy z kontrahentami oraz kierowania korespondencji, będzie przekazywał Pani/Pana dane

osobowe do państw położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich,
do których przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów
prawnych takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne
przewidziane w RODO.
VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo żądania dalszych informacji i otrzymania kopii
odpowiednich zabezpieczeń.
VIII. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane będziemy przetwarzać:
1. w celu wykonania umowy - do momentu przedawnienia roszczeń;
2. w celu marketingu produktów i usług - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub
zgłoszenia sprzeciwu;
3. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych
roszczeń.
IX. Twoje prawa
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1. prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana
zgody przed jej wycofaniem;
5. prawo do przenoszenia danych ( celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się
z Instytutem poprzez e-mail lub telefonicznie);
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie przysługuje Pani/Panu
1. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust.3 lit.b,d lub e RODO;
2, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3. prawo sprzeciwu na postawie art.21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO
X. Prawo do sprzeciwu
W każdym czasie może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych poprzez
e-mail lub telefonicznie.
XI. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania
umów, w tym korzystania z usług Instytutu i prowadzenia przez Instytut działalności naukowobadawczej i gospodarczej.

MONITORING
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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) informuję że:
1. Administratorem danych osobowych, tj. wizerunku utrwalonego przy użyciu
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) jest
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu, przy ul. Warszawskiej 22a,
05-130 (zwany dalej: WIŁ).
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail :
iod@wil.waw.pl lub na adres: Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska
22a, 05-130 Zegrze
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na WIŁ, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
i ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
4. Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
7. Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały
zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od
dnia nagrania.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
o dostępu do danych osobowych,
o żądania ich sprostowania,
o ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
o usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane
niezgodnie z prawem.
9. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje
prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.
10. Informuję, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
11. Przetwarzanie przez WIŁ danych osobowych utrwalonych na nagraniach
obrazu jest dla WIŁ niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i
ochrony mienia.
12. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

General Data Protection Regulation
General information clause
We would like to inform you that we process personal data for statutory purposes as well as for the
purpose of including them in the database of entities cooperating with the Institute.
I. Data controller
The controller of your personal data is Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego
based in Zegrze Płd. ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Pld, NIP [Tax Identification Number]: 524030-70-48, Regon [Statistical Number]: 010099060 (“Institute”).
II. Contact details of the controller – the Institute
You can contact us:
1. by phone: +48 261 885 555;
2. by e-mail: sekretariat@wil.waw.pl;
3. by post: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Warszawska 22a, 05130 Zegrze Pld.
III. Contact details of data protection officer
You can contact the person responsible for personal data protection, i.e. data protection officer:
1. by phone: +48 261 885 700
2. by e-mail: iod@wil.waw.pl;
3. by post: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Warszawska 22a, 05130 Zegrze Pld.
IV. Purposes of the processing, legal basis for the processing
We process personal data for the following purposes:
1. entering into and performance of a contract concerning the Institute’s services – as the processing
is necessary for the performance of the contract (Article 6, Paragraph 1, letter b of GDPR);
2. carrying out statutory activities – as the processing is necessary for carrying out such activities
(Article 6, Paragraph 1, letter b of GDPR);
3. direct marketing of products and services – as the processing is necessary for the purposes of the
legitimate interests pursued by the controller (Article 6, Paragraph 1, letter f of GDPR), i.e. the ability to
engage in direct marketing;
4. establishment, exercise or defence of legal claims related to performance of current activities or the
processing of your personal data;
5. compliance with relevant legal obligations which the controller is subject to – as the processing is
necessary to comply with such obligations (Article 6, Paragraph 1, letter c of GDPR).
V. Categories of data recipients
Personal data may be provided to the following categories of recipients:
1. entities authorized under relevant legal regulations (courts, public authorities);
2. entities providing accounting, IT, marketing, communication, analytical, legal and debt collection
services, as well as research and scientific units;
3. our subcontractors and other cooperating entities.
VI. Transfer of data outside the European Economic Area
1. As part of its activities and services, including without limitation related to patents, cooperation with
contractors, and sending correspondence, the Institute will transfer your personal data to countries
located outside the European Economic Area, i.e. to third countries. Such transfer is governed by

applicable legal mechanisms such as standard contractual clauses or similar legal instruments
envisaged by GDPR.
VII. You can at any time request further information or a copy of appropriate safeguards.
VIII. Data storage period
We will process your personal data for:
1. performance of the contract – until expiration of claims
2. marketing of products and services – until termination or expiry of the contract or until objection;
3. compliance with relevant legal obligations we are subject to – until expiry of data storage obligations
under relevant laws;
4. establishment, exercise or defence of legal claims – until expiration of such claims.
IX. Your rights
GDPR gives you the following rights:
1. right to access your personal data and obtain a copy of them;
2. right to rectify (correct, supplement) your data;
3. right to erase your data or restrict its processing;
4. right to withdraw consent for personal data processing at any time. Withdrawal of the consent does
not affect legal compliance of the processing performed based on the consent prior to withdrawal;
5. right to data portability (in order to exercise the above rights, contact the Institute by e-mail or by
phone);
6. right to lodge a complaint to a supervisory authority.
You do not have the following rights:
1. right to erasure of personal data in relation to Article 17, Paragraph 3, letters b, d or e of GDPR;
2. right to portability of the personal data referred to in Article 20 of GDPR;
3. right to object under Article 21 of GDPR as the legal basis for the processing of your personal data
is Article 6, Paragraph 1, letter c of GDPR.
X. Right to object
You can at any time object to the processing of your personal data by e-mail or telephone.
XI. Information on the mandatory or voluntary provision of data and consequences of failure to do so
Provision of personal data is voluntary, but it is necessary for entering into and performing contracts,
including using the Institute’s services, and for the Institute to engage in scientific, research and
business activity.

MONITORING
Information on personal data protection

Acting under Article 13(1) and 13(2) of GDPR, i.e. Regulation of the European Parliament
and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation), I hereby inform you that:

1. The controller of personal data, i.e. the likeness recorded using technical means
which enable image recording (monitoring), is Wojskowy Instytut Łączności with its
registered office in Zegrze, ul. Warszawska 22a, 05-130 (hereinafter referred to as:
“WIL”).
2. Data Protection Officer can be contacted by e-mail: iod@wil.waw.pl or at the address:
Wojskowy Instytut Łączności, ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze.
3. Personal data processing is necessary to fulfill the legal obligation incumbent on WIL,
including for the purpose of ensuring safety of persons and property protection.
The legal basis for processing personal data is Article 6(1)(c) of GDPR in relation with
Article 222 of the Labor Code of June 26, 1974 (Journal of Laws of 2018, item 917,
as amended).
4. Monitoring covers the exterior and the interior area of facilities.
5. Data may be transferred to entities processing personal data engaged by the data
controller, and to other entities permitted by law.
6. Data will not be transferred to a third country or to an international organization.
7. Image recordings will be processed only for the purposes for which they have been
collected, and will be stored for a period of up to 3 months from the recording date.
8. A data subject has the right to:
o access their personal data,
o request their rectification,
o request restriction of their processing, in the cases specified in GDPR,
o request erasure of data if data are processed unlawfully.
9. As personal data are processed under Article 6(1)(c) of GDPR, a data subject does
not have the right to data portability or the right to object to data processing.
10. I inform you that a data subject has the right to lodge a complaint with the President
of the Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. WIL’s processing of personal data on image recordings is necessary for WIL to
ensure employee safety and property protection.
12. During data processing, there will be no automated decision-making or profiling.

