
Klauzula informacyjna Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

– Zaproszenie do składania ofert 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, tel. 91 43 40 279; 

2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@szczecin.uzs.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zaproszenia do składania ofert – podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa; 

4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału 

w postępowaniu; 

5. odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, oraz podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia danych. Dane osobowe 

nie będą przekazywane do państw trzecich; 

6. dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 

3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

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

− 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. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora 

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

iod@szczecin.uzs.gov.pl; 

9. posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 


