
Klauzula informacyjna Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

dla kontrahentów 

 

Informacje dotyczące administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą 

przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin (dalej „UŻŚ”). 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 

korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: 

iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Źródło i zakres danych osobowych 

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest podmiot, z którym zawierana jest umowa. 

W celu realizacji umowy, UŻŚ będzie przetwarzał dane osobowe następujących osób fizycznych: 

− kontrahenci, 

− podwykonawcy kontrahentów, 

− wspólnicy, pracownicy, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, reprezentanci kontrahentów lub 

ich podwykonawców, 

− inne osoby, których dane zostaną udostępnione przez kontrahenta w celu realizacji umowy. 

Kategoriami danych, które UŻŚ może przetwarzać, są: 

− imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, 

− numery posiadane we właściwych rejestrach np. numer NIP lub REGON, numer PESEL 

(w przypadku gdy nie nadano nr PESEL, seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość), 

− dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, 

− zajmowane stanowisko w ramach organizacji lub pełniona funkcja, 

− posiadane doświadczenie lub uprawnienia, 

− numer rachunku bankowego, 

− inne dane, w przypadku, gdy będą niezbędne do realizacji umowy. 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne 

Dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, będą przetwarzane przez UŻŚ: 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1, w celu realizacji umowy, 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania 

obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – 

wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa, 

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń 

UŻŚ z tytułu umowy, jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UŻŚ. 

Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem realizacji Umowy. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność zawarcia umowy lub utrudnienia w jej prawidłowym realizowaniu. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, na 

podstawie umowy powierzenia danych, która zobowiązuje odbiorców do zachowania poufności 

pozyskanych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski 

Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych. 

  

 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 



Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub 

dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Posiadają Państwo: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących na podstawie art. 15 RODO, 

− prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

− prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, 

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 21 RODO. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony 

Danych na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty 

elektronicznej: iod@szczecin.uzs.gov.pl 

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane przez administratora 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 


