
Załącznik 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z siedzibą przy pl. Stefana 

Batorego 4, 70-207 Szczecin (zwany dalej „UŻŚ”, „Urzędem”). 

2. W Urzędzie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych 

w UŻŚ. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem mail iod@szczecin.uzs.gov.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie 

wskazanych poniżej przesłanek RODO: 

⎯ art. 6 ust. 1 lit. a),  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów.  

4. Urząd przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,  

o którym mowa powyżej. 

5. Państwa dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. nie 

dłużej niż rok od ogłoszenia wyników konkursu, 

7. Posiadają Państwo prawo: 

⎯ dostępu do treści swoich danych, 

⎯ sprostowania danych Państwa dotyczących, 

⎯ ograniczenia ich przetwarzania. 

⎯ wycofania udzielonej zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

8. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

lub kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych lub na adres poczty elektronicznej IOD. 

9. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby wziąć udział w konkursie.  

 


