
Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO” 
 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, jn.: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. 

Stanisława Sakowicza w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 10; Tel. 89 524-
10-71, fax.: 524-05-05; adres e-mail: irs@infish.com.pl; 

2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w im. 
Stanisława Sakowicza w Olsztynie jest Pani Elżbieta Józefczyk, adres e-mail: 
e.jozefczyk@infish.com.pl, tel. (89) 543 10 61;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawą ich przetwarzania 
jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych 
spoczywający na Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.); 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.); 
b) organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, w szczególności podmioty 
prowadzące działalność kontrolną wobec Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 
Sakowicza w Olsztynie. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających 
dane w imieniu administratora danych osobowych; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) 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
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; 

 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
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; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8) 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 których 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. 

 

                                                 
1
 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
2
 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


