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Witamy na stronie dostawców Leonardo. 
Wprowadź Twoje dane w celu wysłania wniosku o rejestrację jako dostawca. 
W przypadku trudności, prosimy o skorzystanie z linku do pomocy online, który dostępny jest w prawym górnym rogu 
strony.  
 

Informacje Ogólne 
 
Firmy, które chcą zakwalifikować się na Listę Dostawców Leonardo SpA, powinny wypełnić wymagane pola w 
odpowiednich sekcjach elektronicznego formularza, wprowadzając dane osobowe oraz informacje o firmie. Dane 
zostaną ocenione i, jeśli zostaną zaakceptowane, dostawca otrzyma wiadomość mailową na wskazany adres do 
kontaktu, zawierającą nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do portalu dostawców Leonardo SpA. Po wpisaniu 
otrzymanych danych do logowania, dostawca będzie mógł zalogować się do portalu oraz przejść do następnych  etapów 
procesu oceny i kwalifikacji dostawcy. Podana nazwa użytkownika oraz hasło są personalne, więc nie może korzystać z 
nich żaden inny dostawca. Po rejestracji, w celu poprawnego korzystania z portalu, Dostawca powinien podać dane i 
informacje dot. firmy, które są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. 
 

 

Kodeks Etyczny 
 
Aby wypełnić wniosek, w momencie rejestrowania danych i informacji o firmie, dostawca powinien oświadczyć, że 
zapoznał się z Kodeksem Etycznym Leonardo Spa oraz, że firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym 
dokumencie; aby tego dokonać, należy kliknąć na pole „Zapoznałem się z Kodeksem Etycznym Leonardo SpA”, 
widoczne w formularzu zgłoszeniowym. 
 
Po zaakceptowaniu pola, wymagane jest od Dostawcy ścisłe przestrzeganie, w stosownych przypadkach, zasad 
etycznych oraz standardów postępowania Kodeksu Postępowania, który można pobrać, klikając na poniższy link: 
 
Kodeks Etyczny 
 

Deklaracja o uważnym przeczytaniu Kodeksu Etycznego oraz potwierdzenie, że Firma nie działa sprzecznie z 
zawartością owego dokumentu jest niezbędna do ukończenia rejestracji jako Dostawca Leonardo 
 
□     Zapoznałem się z Kodeksem Etycznym Leonardo SpA i oświadczam, że Firma nie działa sprzecznie z zasadami 
zawartymi w tym dokumencie. 
 
 
Zgoda 
 
Dane osobowe Dostawcy („Dane”), podane w momencie rejestracji, które wykorzystywane będą również podczas 
kolejnego etapu procedury selekcji, przetwarzane są przez Leonardo Global Solutions SpA i przez Firmy działające w 
Grupie Leonardo, zgodnie z warunkami Umowy o Współwłasności zawartej pomiędzy LDO i LGS, reprezentowane 
przez Procesorów Jednostek Zakupujących, do następujących celów: zarządzanie i) etapem rejestracji na portalu 
internetowym „Rejestr Dostawców Leonardo” i spontanicznej kandydatury, ii) procesem wstępnej kwalifikacji, 
kwalifikacji i procesami przetargowymi oraz iii) wszelkich dalszych działań przygotowawczych w odniesieniu do 
udziału w przetargach i podpisywania umów z Leonardo SpA lub jej zależnymi lub powiązanymi spółkami. Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych do wyżej wymienionych celów nie jest obowiązkowa, lecz bez niej Dostawcy nie 
mogą zarejestrować się na stronie internetowej „Rejestr Dostawców Leonardo” i uczestniczyć w żadnej z procedur 
selekcji dostawców. 
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną informacją zgodnie z atr.13 Rozporządzenia UE 2016/679 („GDPR”) i 
wszelkimi dalszymi obowiązującymi przepisami europejskimi i włoskimi dot. ochrony danych (dostępnymi pod 
poniższym adresem):  
 
Informacja o przetwarzaniu Danych (Artykuł 13 GDPR) 
 
□  Akceptuję 
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Potwierdzając informację, wprowadzając dane i wyrażając zgodę, Dostawa zgadza się na przetwarzanie przez LDO 
danych osobowych, według metod oraz do celów opisanych w wyżej zamieszczonej informacji. 

Potwierdzając podaną klauzulę, osoba mająca dostęp do Portalu Procurement oświadcza na własną odpowiedzialność, 
że: 

- jest uprawniona do udzielania informacji o Firmie, której dane dotyczą; 

- przekazane i wprowadzone do systemu dane są prawdziwe i, jeśli wymagane, poparte obiektywnymi 
dowodami; 
 

- jest świadoma, że w przypadku fałszywych deklaracji i/lub sporządzenia i wykorzystania fałszywych 
dokumentów, jak również w przypadku przedstawienia dokumentów zawierąjacych niezgodne z prawdą dane, 
co zostanie stwierdzone po przeprowadzonej w tym celu kontroli przez Leonardo SpA, będzie wykluczona z 
Rejestru Dostawców Leonardo i/lub z udziału w przetargu lub zostanie odwołane przyznanie przetagu i/lub 
nastąpi rozwiązanie ewentualnie podpisanej umowy z odszkodowaniem za wszelkie poniesione straty/szkody;  
jest również świadoma odpowiedzialności oraz skutków przewidzianych przez obowiązujące prawo w 
przypadku fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń; 
 

- zapoznała się z Modelem 231 oraz potwierdza, że firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w tym 
dokumencie; 
 
 
Model 231  
 
 

- zapoznała się z Polityką antykorupcyjną i potwierdza, że Firma nie działa sprzecznie z zasadami zawartymi w 
tym dokumencie; 
 
 
Polityka antykorupcyjna 

 
 

- zapoznała się z Kodeksem Postępowania Dostawcy i potwierdza, że Firma nie działa sprzecznie z zasadami 
zawartymi w tym dokumencie; 
 
 
Kodeks Postępowania Dostawcy 

 
 

- zapoznała się i zgadza się z zasadami i warunkami dot. użytkowania Portalu Procurement; 
 
 

Zasady i Warunki korzystania z Portalu 

 


