
GDPR -informationsklausul 

Enligt art. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 - 
allmän förordning om dataskydd (Journal of Laws UE L 119 av 04/05/2016), vill vi informera 
dig om att : 

1. Administratören för dina personuppgifter är direktören för sjöfartskontoret i Szczecin, pl. 
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin. 

2. Dataskyddsombudet har utsetts; kontakt: e-post: IOD@ums.gov.pl; telefon: +48 914 403 
309. 

3. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att utföra proceduren för 
passagerarklagomål - i enlighet med lagens krav, min. skämt. 6 avsnitt 1 bokstav b, c eller e i 
GDPR och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010. 

4. Administratören kommer endast att behandla nödvändiga personuppgifter, särskilt: 

a) namn och efternamn, 

b) Adress, korrespondensadress, bostadsadress, 

c) kontaktuppgifter - e -post, telefonnummer. 

5. Mottagarna av dina personuppgifter är endast enheter som har behörighet att erhålla 
personuppgifter på grundval av tillämplig lag och enheter som tillhandahåller tjänster till 
administratören. Mottagaren av uppgifterna kan särskilt vara: 

a) postoperatör vid korrespondens, 

b) redare, transportör. 

6. I samband med behandlingen av dina personuppgifter har du följande rättigheter: 

a) rätten att få tillgång till innehållet i personuppgifter; 

b) rätten att begära rättelse av personuppgifter - om uppgifterna är felaktiga eller 
ofullständiga; 

c) rätten att radera personuppgifter - i det fall grunden för deras behandling har upphört, 
personuppgifter behandlas olagligt måste personuppgifter tas bort för att uppfylla de 
skyldigheter som följer av lagen; 

d) rätten att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter - om: den registrerade 
ifrågasätter personuppgifternas riktighet, behandlingen av uppgifterna är olaglig och den 
registrerade motsätter sig radering av uppgifter och begär att de begränsas istället 
Administratören behöver inte längre uppgifterna för sina ändamål, men den registrerade 
behöver dem för att fastställa, försvara eller driva påståenden; 

e) dataportabilitet. 

7. Att tillhandahålla uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att uppnå syftet med 
behandlingen, vilket är att genomföra passagerarklagomål vid sjöfart. 

8. De personuppgifter som du tillhandahåller kommer inte att behandlas automatiskt, 
inklusive i form av profilering. Dina uppgifter överförs inte heller till tredjeländer eller 
internationella organisationer i den mening som avses i GDPR. 

9. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet, dvs. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR. 


