
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 

Kto jest administratorem danych 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Morskich Portów Szczecin 

i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, zwana dalej „Administratorem” . 

 

Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@port.szczecin.pl, we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych 

osobowych. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu nawiązania i utrzymywania 
relacji biznesowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. wymiana 
korespondencji, odpowiedzi na pytania związane z ofertą itp.). 

Okres przechowywania danych  

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania bieżących relacji, a po 
ustaniu tych relacji,  przez okres 12 miesięcy.    

Odbiorcy danych 

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) Podmiotom, instytucjom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na 

podstawie przepisów prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Państwu prawo do:  

 żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana 
szczególną sytuację; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego  - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących, narusza przepisy 
RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
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