
Załącznik nr 1  
do UMOWY nr …………………………………….. 

 

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta 

(wpisanych do umowy jako osoby uprawnione do podpisania i kontaktu w związku z 

realizacją umowy) 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin  i Świnoujście 

S.A. ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin;   

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się  w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail 

iod@port.szczecin.pl; 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania i realizacji umowy, której stroną 

jest ………………………………………….......................z siedzibą w…………………….., wskazujący Panią / 

Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy. 

 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających      

identyfikacje oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą tradycyjną, pocztą       

elektroniczną oraz kontakt telefoniczny imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictw, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nich zawarte. 

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:  

a. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu 

naszych czynności:  

 obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 

informatyczne, wspierającym nas np. w wykonywaniu usług informatycznych; 

 świadczącym pomoc prawną.  

b. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane uprawnionym na mocy prawa 

instytucjom zgodnie z ich kompetencjami. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

Międzynarodowych w rozumieniu przepisów 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 - dalej: RODO,    

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów 

związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń 

wynikających z umowy jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów 

archiwalnych. 

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest realizacja celu wynikającego z  prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 

pkt. f RODO), co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla 

utrzymywania kontaktu służbowego w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną jest 

podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy. 
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Ma Pani / Pan prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, jeżeli dane są 

przetwarzane niezgodnie z prawem; 

c. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa) 

Pani / Pana dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę i który wskazał 

Panią / Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy.1 

Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym        

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ten punkt stosujemy, tylko w przypadku, kiedy dane osobowe nie pozyskaliśmy bezpośrednio od osoby, której 

dane dotyczą    


