KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (dalej: RODO) informujemy, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
NAZWA
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ADRES
ul. Kołłątaja 1
KOD POCZTOWY
81-332
MIASTO
Gdynia

ZAKRES STOSOWANIA
Przetwarzanie danych osobowych kontrahenta oraz osób wyznaczonych do kontaktu w
związku z zawieraną umową (porozumieniem, listem intencyjnym, ugodą).
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DANE KONTAKTOWE
1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących
realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych
osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje
na adres e-mail rodo@mir.gdynia.pl lub papierowo na adres siedziby.
2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych: Michał Filipowski – iod@mir.gdynia.pl
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3. Dane osobowe, w zakresie danych osobowych kontrahentów będą przetwarzane na podstawie:
3.1. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy,
3.2. prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
prawidłowe realizowanie umowy, ewentualne dochodzenie i obrona roszczeń.
PRZETWARZANE DANE
4. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miejsca pracy i stanowiska, numeru telefonu i adresu
e-mail.
CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w
sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie
wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj.
działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju danych osobowych, celu i
podstawy prawnej przetwarzania.
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9. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania
danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności MIR-PIB.
10. Dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
11. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
12. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
13. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane:
 podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach
informatycznych;
 podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług, wyłącznie w
zakresie i w celu związanym z realizacją zamówień i celów określonych w pkt. 3 lub, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 organom publicznym, instytucjom i pomiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub
otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa;
 organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich
zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 policji (art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy o policji).
14. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy partnerzy projektu (jeżeli występują) oraz dostawcy
odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, Organ
nadzorujący, firmy kurierskie, Poczta Polska S.A, oraz podmioty powiązane z Administratorem.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
15. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
16. Mają Państwo prawo do:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na
podstawie umowy;
 prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
17. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
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