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Nasz znak: BIP-S.1431.25.2022.MŁ 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 24.02.2022 r.  
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej informuję, co następuje: 
 

1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających  
na przebudowie zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie w ramach 
realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

 

Zadanie realizowane było przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  
na podstawie umowy WGKiOŚ 354/2012 o zastępstwo inwestorskie w zakresie 
realizacji projektu POIiŚ 7.3-23 pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” 
zawartej w dniu 27 sierpnia 2012 r. 
O informacje będące przedmiotem wniosku należy wystąpić do spółki Tramwaje 
Szczecinie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, tel. 91 31 14 100, e-mail: 
pytania@ts.szczecin.pl.    
 
 

2. Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego  
do ul. Sosabowskiego) 

  

Pan               nieprzerwanie przez okres realizacji inwestycji nie pełnił funkcji 
projektanta branży drogowej. Pełniona przez niego funkcja to asystent projektanta  
w specjalności drogowej. 
Dokumentacja projektowa dostępna jest w Biuletynie Informacji  Publicznej - 
postępowania - zamówienia publiczne - aktualne ogłoszenia Urzędu Miasta Szczecin 
- Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap 
realizacyjny 1 – Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego  
do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą – data publikacji 19.02.2019 r. oraz pod 
linkiem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=6AB4C2315A84485EA90CBD113314E358 
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Z poważaniem 

 

 

 

 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje 
Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 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 
osobowych) zwanego RODO.  
 
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: 
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl  
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie  
do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.  
 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin 
zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.o2.pl/d/

