
Istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oferentów 
 (Obowiązek Informacyjny) 

 
 
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 (dane korespondencyjne), 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 
Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Administratora dostępny jest 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. 

 
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych 
Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych odbywać się będzie:  

a. w celu: analizy złożonych ofert współpracy, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorow”); 
b. w celu: podjęcia  działań na żądanie oferenta, przed zawarciem z nim umowy, na podstawie: art. 

6 ust. 1 lit b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą”); 

c. w celu: ochrony mienia województwa, przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego, na podstawie: 
art. 6 ust. 1 lit c) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze”)  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 analiza ofert współpracy i wybór oferenta z którym zostanie zawarta umowa.  
 
5. Kategorie odbiorców danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, jak również Pani/Panu.  
  
6. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 
mającego na celu wyłonienie oferenta, z którym zostanie zawarta umowa. 
W zakresie monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. 
 
9. 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 uprawniona (-y) do:  

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;  
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  
c) żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  
f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 
 
 

mailto:iod@zamek.szczecin.pl


10. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego ani umownego ale jest niezbędne do wzięcia 
udziału w postępowaniu ofertowym.  
Odmowa podania danych skutkowała będzie wyłączeniem z postępowania ofertowego i odmową zawarcia 
umowy. 
Wstęp na teren Zamku Książąt Pomorskich wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach monitoringu 
wizyjnego, prowadzonego w celu wykonania obowiązku ustawowego. 
 
11.  Zautomatyzowane przetwarzanie danych 
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. 
 
 
                                                                                                    ……………………………….. 
                                                                                                             data, imię i nazwisko 
 
 


