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Nr sprawy: ZRJ.SP – 2/2019 
 

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.:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  

w Olsztynie, ul. Michała Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn. 

1) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława 

Sakowicza w Olsztynie jest Pani Elżbieta Józefczyk, adres e-mail: e.jozefczyk@infish.com.pl; tel. (89) 543 10 61; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem na sprzedaż majątku ruchomego dotyczącego „Statku typu Conrad 900M/156 oraz łodzi 

aluminiowej Quicksilver Mercury Marine - model 500SF”; znak sprawy: ZRJ.SP – 2/2019; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zakład Rybactwa Jeziorowego ul. Rajska 2, 11-500 Giżycko;; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz 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) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05.10.1993 w sprawie zasad 

organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków 

odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97, poz. 443 ze zm.), związanym ze złożeniem oferty w postępowaniu na 

sprzedaż majątku ruchomego (pkt 2); 

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
1
;  

̶ 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
2
 ;  

̶ 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 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 


