
Klauzula informacyjna  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119                           
z 04.05.2016) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego                   
w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych; kontakt: e-mail:IOD@ums.gov.pl;  
telefon: +48 914403309. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
w sprawie skarg pasażerów – zgodnie z wymogami przepisów prawa, min. z art. 6 
ust.1 lit.b,c lub e RODO i Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1177/2010. 

4. Administrator będzie przetwarzać wyłącznie niezbędne dane osobowe,                                      
w szczególności: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres siedziby, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, 
c) dane kontaktowe – e-mail, nr telefonu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być                      
w szczególności: 
a) operator pocztowy w przypadku prowadzenia korespondencji, 
b) armator, przewoźnik. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące 
prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych osobowych; 
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych – w razie, gdy ustała podstawa do ich 

przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane 
osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                 
z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku 
gdy: osoba, której dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 

e) przenoszenia danych. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania, 

jakim jest przeprowadzenie postępowania w sprawach skarg pasażerów w żegludze 
morskiej. 

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są też 
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu 
przepisów RODO. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ze 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 


