
GDPR informationsklausul 

I henhold til art. 13 i Europa -Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 - 
generel forordning om databeskyttelse (Journal of Laws UE L 119 af 04/05/2016), vil vi gerne 
informere dig om, at : 

1. Administratoren af dine personoplysninger er direktøren for det maritime kontor i Stettin, 
pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Stettin. 

2. Databeskyttelsesrådgiveren er udpeget; kontakt: e-mail: IOD@ums.gov.pl; telefon: +48 
914 403 309. 

3. Dine personoplysninger vil blive behandlet for at udføre proceduren for passagerklager - i 
overensstemmelse med lovens krav, min. joke. 6 afsnit 1 litra b, c eller e i GDPR og Europa -
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010. 

4. Administratoren behandler kun de nødvendige personoplysninger, især: 

a) navn og efternavn, 

b) hjemsted, korrespondanceadresse, bopælsadresse, 

c) kontaktoplysninger - e -mail, telefonnummer. 

5. Modtagerne af dine personoplysninger er kun enheder, der er autoriseret til at indhente 
personoplysninger på grundlag af gældende lovgivning og enheder, der leverer tjenester til 
administratoren. Modtageren af dataene kan især være: 

a) postoperatør i tilfælde af korrespondance 

b) skibsreder, transportør. 

6. I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger har du følgende rettigheder: 

a) retten til at få adgang til indholdet af personoplysninger 

b) retten til at anmode om berigtigelse af personoplysninger - hvis dataene er forkerte eller 
ufuldstændige 

c) retten til at slette personoplysninger - i tilfælde af at grundlaget for deres behandling er 
ophørt, behandles personoplysninger ulovligt, skal personoplysninger fjernes for at overholde 
den forpligtelse, der følger af loven; 

d) retten til at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger - hvis: den 
registrerede stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af personoplysningerne, behandlingen af 
dataene er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af data og anmoder om deres 
begrænsning i stedet Administratoren har ikke længere brug for dataene til sine formål, men 
den registrerede har brug for dem til at etablere, forsvare eller forfølge krav. 

e) dataportabilitet. 

7. Levering af data er frivillig, men nødvendig for at opnå formålet med behandlingen, som er 
at føre passagerklager i søfart. 

8. De af dig leverede personoplysninger behandles ikke automatisk, herunder i form af 
profilering. Dine data overføres heller ikke til tredjelande eller internationale organisationer i 
henhold til bestemmelserne i GDPR. 

9. Du har ret til at indgive en klage til tilsynsorganet, dvs. formanden for kontoret for 
beskyttelse af personoplysninger, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, hvis du mener, at 
behandlingen af dine personoplysninger overtræder bestemmelserne i GDPR. 


