SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
SPAWALNICTWA
44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18
FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO SYSTEMU
DORADCZEGO i-EkoSpawanie nr ………....*/………
DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJ ĄCEGO
1. Nazwa fir my
2. Adr es
3. NIP
4. Dane użytkowników

Użytkownik 1

Użytkownik 2

Użytkownik 3

Imię i nazwisko
Adr es e-mail*
PESEL*
Telefon kontaktowy*
*) Szczegółowe dane użytkowników proszę wypełniać tylko, jeśli jest wprowadzany nowy użytkownik w przypadku przedłużenia dostępu już zgłoszonym
użytkownikom wystarczy imię i nazwisko.

KLAUZULA INFORMACYJ NA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego
Czesława 16-18, Gliwice 44-100
2. W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor ochrony danych,
e-mail: RODO@is.lukasiewicz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi dostępu do Informatycznej Platformy Spawalniczej oraz
identyfikacji na jej stronach. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi dostępu do Informatycznej Platformy
Spawalniczej.
4. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1.lit b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art.6 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, m.in. w
zakresie realizacji kontaktu, wymiany informacji lub identyfikacji na stronie Informatycznej Platformy Spawalniczej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy na podstawie, której otrzymywany jest dostęp
do platformy, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.
Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dane mogą być przekazane także innym podmiotom, np.
firmie informatycznej obsługującej system komputerowy Informatycznej Platformy Spawalniczej oraz na mocy odrębnych ustaw
uprawnionym organom i instytucjom np. sądom, prokuraturom w związku z prowadzonym postępowaniem lub w przypadku doraźnego
zlecenia innym odbiorcom np. kancelarii prawnej.
8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu,
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Data, miejsce i podpis

*

Numer nadawany jest przez Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT
SPAWALNICTWA
44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym oraz że
zapoznałem/łam się z „REGULAMINEM UŻYTKOWNIKA KARTY SPAWALNIKA I SYSTEMU
DORADCZEGO i-EKOSPAWANIE” świadczenia usług przez Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa i
zobowiązuję się do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

…...........................................
Pieczęć firmowa, podpis zamawiającego, data
Koszt dostępu do systemu i-EkoSpawanie wynosi 800 zł + 23% VAT na okres 3 lat.
Login i hasło zostaną wysłane na podany przez Państwa w formularzu adres e-mail, natomiast
Karta Spawalnika – imienna karta służąca do uwierzytelniania Użytkownika w Systemie
Informatycznej Platformy Spawalniczej (System IPS) wraz z fakturą zostaną przesłane pocztą.

