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ZLECENIE BADANIA nr: Data 

PLAN BADANIA i WYCENA (wypełnia Zleceniobiorca) 

Cel badania  

Metody badawcze  

Aktualna norma lub 
wymaganie prawne 

 

Materiał badany  Materiał odniesienia  

Wycena badania  

Przewidywana data 
zakończenia badania 

 
Data i podpis kierownika 
badania 

1, 2, 3
 

 

   

ZLECENIE BADANIA (wypełnia Zleceniodawca) 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony 
Zleceniodawcy 

Dane Zleceniodawcy /Płatnika 

Imię i nazwisko  
 

Imię i nazwisko  
 
 

Nazwa placówki 
 

Nazwa placówki 
 
 

Adres 
 

Adres 
 
 

Telefon / Fax  Telefon / Fax  

E-mail  NIP  

Materiał badany: 
nazwa, symbol, seria, 
objętość/ilość, data ważności 
próby 

 
 

Warunki przechowywania 
materiału badanego  

 Uwagi do planu badania i 
postępowania z materiałem 
badanym po zakończeniu 
zlecenia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Data wysłania materiału 
badanego 

 

Rodzaj raportu 
       □   Pojedyncza próba 
 

                □   Zbiorczy 

Deklaruję, że próba dostarczona do badń nie jest toksyczna 
(dla zlecenibiorcy i sprzętu), wybuchowa, żrąca ani 
promieniotwórcza 

Podpis Zleceniodawcy  
(akceptacja planu badania i 
wyceny) 

1,2,3
 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRÓBY 

Grupa do jakiej należy 
oznaczany związek: 
 

□   Peptyd 
□   Białko 
□   Wtórny metabolit (grupa) 
□   Inny (jaki)  

Rozpuszczalnik  

Rozpuszczalność 
związku 

 

Stężenie związku  

Stężenie soli  

Forma w jakiej 
dostarczono próbę: 

□   Liofilizat 
□   Frakcja po HPLC 
□   Inna (jaka) 

Spodziewana masa (Da)  

pH   

Trwałość związku  

 

 

 

 

 
1 Bio Laboratorium PPNT odpowiada jedynie za poprawność wykonania badania, nie odpowiada za wyniki badania 
2 Wycena badania dotyczy danego zlecenia 

3 Wycena badania jest poufna, zabrania się upowszechniania szczegółów zlecenia osobom trzecim 

4 Datą rozpoczęcia badania jest Podpis Kierownika Bio Laboratorium pod Zleceniem badania  
5 Do realizacji zlecenia stosuje się Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Bio Laboratorium PPNT Gdynia, dostępne 
pod adresem www.ppnt.gdynia.pl/laboratorium 
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PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA BADANIA (wypełnia Zleceniobiorca) 

Data otrzymania 
materiału badanego 

 
Osoba przyjmująca 
zlecenie  
 

 

Stan próby w chwili 
odbioru 

 
 
 
 
 

Materiał badany zgodny  
z opisem 

□    Tak 

□    Nie 

 

Pracownia realizująca 
badanie 

□  Analiz chemicznych 
 

Uwagi do materiału 
badanego 

 
 
 
 

Opis własności klienta przekazanej w celu wykonania 
badania: 
 
 

Postępowanie z własnoscią klienta 

Kierownik badania  
□ Data i 
Podpis Kierownika 
Laboratorium

4 
 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 1  
a. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdyni  al. Zwycięstwa 

96/98, 81-451 Gdynia, NIP 220588129, e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50.  
b. Dane będą przetwarzane w następujących celach: 

 w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); 

 dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, w szczególności może to być zgoda na 
otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej/ zgoda na prowadzenie marketingu bezpośredniego przy 
użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących/ zgodę na przetwarzanie podanych danych 
osobowych w celu marketing i  promocji prowadzonych działań i oferowanych usług tj. otrzymywania informacji o aktualnych 
wydarzeniach/konkursach/konferencjach organizowanych przez Bio Laboratorium PPNT Gdynia oraz aktualnej oferty badań laboratoryjnych 
(art. 6 ust. 1 pkt a) RODO); 

 w celach rachunkowych i  księgowych – na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO);  

 w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) 
RODO. 

c. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres: 

 realizacji zlecenia, a po jego zakończeniu  przez czas uzasadniony interesem Administratora;  

 do czasu odwołania zgody; 

 do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w ppkt g poniżej; 

 do czasu upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń. 
d. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwa realizacja wobec Pani/Pana celu, w jakim dane zostały zebrane tj. 

zlecenie usługi lub otrzymywania aktualnych informacji o działalności PPNT Gdynia/oferty Bio Laboratorium PPNT Gdynia (dotyczy ppkt.  b). 
e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności 

związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, prawne i inne usługi pomocnicze lub podmioty 
publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

f. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.  
g. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.   

i. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50,  e-mail:  biuro@ppnt.gdynia.pl. 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną i zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne 4 : 
 

1) dobrowolnie wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu  i  promocji prowadzonych działań i 
oferowanych usług; 

2) dobrowolnie wyrażam/nie wyrażam* zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3) dobrowolnie wyrażam/nie wyrażam* zgody na  prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących. 

 
Data i podpis ............................................................... 
* niepotrzebne skreślić 


