
PEŁNA WERSJA –KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Informacja dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS w Urzędzie Morskim w Szczecinie 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej  RODO, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przekazuje poniższe 

informacje. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą 

w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych – tel. 91-4403309 lub mail: IOD@ums.gov.pl 

3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) pomoc socjalna w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a) art. 6. ust. 1 lit. a,c i f  RODO oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz: 

a) banki;  

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do 

momentu odwołania zgody. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 5310300, adres email: 

kancelaria@uodo.gov.pl 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi 

Administratorowi możliwość udzielenia pomocy socjalnej.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych- Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 20-207 Szczecin, w 

celu otrzymywania informacji dotyczących świadczeń socjalnych przysługujących emerytom i rencistom  

Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz ich rodzinom. Jednocześnie oświadczam że zostałem/łam 

poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych 

danych było dobrowolne. 

 


