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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEZ ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 

 
 

1. Administrator Danych Osobowych 
 
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich                     
w Szczecinie, z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty elektronicznej 
zamek@zamek.szczecin.pl, numer tel. +48 91 434 83 11, instytucja kultury Województwa 
Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd 
Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ [dalej: Administrator].  
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
 

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie Administratora pod 
adresem: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres poczty 
elektronicznej iod@zamek.szczecin.pl,  numer telefonu +48 91 434 83 11 (dane kontaktowe). 

 
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych 

 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:  
 

a. w celu: w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie przewiertów rdzeniowych w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie (IR.2021.1.2018.JB.41 z 26 czerwca 2018 roku), w tym jego realizacji, na 
podstawie:  art. 6 ust. 1 lit c 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 (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO]; 
 

b. w celu: utrzymywania bieżącej komunikacji z podmiotem którego jest Pani/Pan: 
przedstawicielem, pracownikiem, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i prawidłowej 
realizacji umowy wiążącej wspomniany podmiot z Administratorem lub wykonującym 
świadczenia na rzecz Administratora jako podwykonawca lub dalszy podwykonawca podmiotu 
związanego umownie z Administratorem, na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

 
c. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Zamku Książąt Pomorskich przy 

zastosowaniu monitoringu wizyjnego, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO; 
 

d. w celu: ochrony mienia województwa przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego, na 
podstawie: art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o 
samorządzie województwa. 
 

 
4. Prawnie uzasadniony interes 

 
Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym                          
po stronie Administratora jest:  
 

a. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. b) powyżej - możliwość komunikacji z: partnerem 
biznesowym/kontrahentem Administratora, podmiotem będącym podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą partnera biznesowego/kontrahenta Administratora, realizowanie umów, których 
stroną jest Administrator lub podmiot wykonujący świadczenie na rzecz Administratora; 
 

b. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. c)  powyżej – zapewnienie bezpieczeństwa i porządku 
na terenie Administratora. 

 
5. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych 
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Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
(w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych [dalej: PZP]), podmiotom upoważnionym na 
podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych 
obowiązków/umów, jak również Pani/Panu.  
 
 

6. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej 
 
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego                                 
lub organizacji międzynarodowej.  
 

7. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu 
 
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. W przypadku wyboru oferty zależnie od Pani/ Pana sytuacji: dane osobowe 
będą przechowywane przez okres współpracy przez Administratora  z podmiotem, którego Pani/Pan 
jest przedstawicielem, pracownikiem, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub okres realizacji 
świadczeń na rzecz Administratora przez podmiot, którego Pani/Pan jest przedstawicielem, 
pracownikiem, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a po jego zakończeniu  przez okres 
przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą / realizacją świadczeń (w tym z tytułu gwarancji / 
rękojmi) lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożony na Administratora 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
W zakresie monitoringu wizyjnego (przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 3 lit. c)  oraz 3 lit. d) 
powyżej) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy 
od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi 
przepisami przez właściwe władze.  
 

8. Uprawnienia  
 
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu 
danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. 
 
W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:  

a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  
b. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  
c. żądania usunięcia (powyższe nie dotyczy przetwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 lit. 

a) powyżej oraz pkt. 3 lit. d) powyżej) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana osoby,  

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby 
(w zakresie przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), c),  powyżej),  

e. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 
 

9. Informacja na temat: wymogu, warunków podania danych osobowych oraz źródła 
pochodzenia danych 

 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.  
 
W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. b) podanie danych jest konieczne do realizacji umowy 
zawartej z Administratorem lub prawidłowego  wykonywania umowy  na rzecz Administratora.  
 
W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. c)  oraz 3 lit. d)  wstęp na teren obiektu wiąże się z 
utrwaleniem wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego, prowadzonego m.in. w celu realizacji 
obowiązku ustawowego ochrony mienia województwa.  
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Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Panią/Pana, ich źródłem jest Podmiot, którego 
Pani/Pan jest pracownikiem, przedstawicielem w kontaktach z Administratorem, podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą lub uzyskane zostały przez Administratora z publicznie dostępnych źródeł.                  
W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie Pani/Pana: imienia i nazwiska, 
uprawnień, wykształcenia, doświadczenia, rodzaju powiązania umownego z podmiotem który jest 
partnerem biznesowym/kontrahentem Administratora lub jego podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, dane kontaktowe (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).  
 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo 
zautomatyzowany. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie                               
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne 
lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (art. 22 RODO).  


