
 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Wprowadzenie 

Administrator teleinformatycznego systemu rejestracji jachtów i jednostek pływających o długości do 

24 m , którym jest  Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że respektuje i szanuje prawo 

do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających System rejestracji jachtów i innych 

jednostek pływających o długości do 24 m, zwany Systemem REJA24. Ilekroć w niniejszej Polityce 

prywatności jest mowa o: 

1) Administratorze danych osobowych należy przez to rozumieć administratora Systemu REJA24 

oraz organy rejestrujące. 

2) Organ rejestrujący oznacza to starostę albo właściwy polski związek sportowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600 oraz z 2018 r. poz. 

650); 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

Urząd Morski w Szczecinie, z siedzibą przy Placu Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, jest 

administratorem Systemu REJA24 oraz administratorem danych osobowych osób odwiedzających 

System REJA24. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Urzędu Morskiego w Szczecinie, adres e-mail: 

IOD@ums.gov.pl, telefonicznie: 91-44 03 309 lub pisemnie na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac 

Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.     Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Systemu REJA24 

(imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji) są gromadzone i 

wykorzystywane przez Urząd Morski w Szczecinie i organy rejestrujące tylko w celu rejestracji jachtu 

lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m. 

Prawa 

Każdy posiada prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy 

skontaktować się z Administratorem danych osobowych wysyłając e-mail na adres: IOD@ums.ggov.pl                                                                                                                 

Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do sposobu, w jaki Administrator Systemu REJA24 lub organ rejestrujący 

przetwarza dane osobowe, zawsze przysługuje   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawy z dnia 
18.07.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 04.05.2018 r o ochronie danych 
osobowych.       
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie jako administrator Systemu REJA24 nie ujawnia danych 
osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Systemu REJA24 innym podmiotom, z poniższym 
zastrzeżeniem. Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Urzędu Morskiego w 
Szczecinie, wybrani pracownicy organu rejestrującego, w którym dokonywane są rejestracje jachtów i 
innych jednostek pływających do 24 m oraz pracownicy firmy serwisującej System REJA24, a także 
upoważnieni pracownicy:    
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 Urzędu Komunikacji Elektronicznej - w zakresie informacji, dotyczących  pozwoleń radiowych na 
używanie urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej 
wydanych na podstawie art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) oraz informacji o sygnale 
rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI; 

  Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w zakresie informacji dotyczącej pokładowych i osobistych 
nadajników sygnału niebezpieczeństwa wpisanych do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 
140e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. 
poz. 138, 650 i 1089); 

  właściwej jednostki organizacyjnej Policji – w zakresie dotyczącym zgłoszenia kradzieży lub 
odnalezienia jednostki pływającej lub silnika jednostki pływającej; 

 osoby, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych 
jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 zm. z 2019 r. poz.1716). 
 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe zawarte w Systemie REJA24 są przechowywane do momentu wyrejestrowania jachtu 

lub innej jednostki pływającej dotychczas zarejestrowanej w Systemie REJA24.  

Pliki Cookies 

1.  Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") - oraz podobnych technologii - oraz możliwość ich 
wyłączenia 

Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. „cookies”. Identyfikują one przeglądarkę oraz 
usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może 
wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym 
celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których 
technologia plików cookie nie jest obsługiwana. 

2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre 
funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany tych ustawień oznacza 
akceptację dla stosowanych tu cookies. 

Serwisy obce, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się w Serwisie (np. vimeo, 
youtube), mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam 
odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca 
zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie 
reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. 

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie 
opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku 
podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. 
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów 

trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. 

3. Co to jest „cookies”? 

„Cookies” to z ang. „Ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach 
użytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach służących do 
przeglądania internetu. W „ciasteczku” zapisane są informacje o stronie internetowej, którą odwiedza 
Użytkownik, okres „życia”, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki. 



4. Do czego „cookies” są używane? 

„Cookies” stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam) do preferencji 
użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie stron internetowych. „Cookies” służą również 
do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie 
wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości użytkowników. 

5. Czy „cookies” zawierają dane osobowe? 

Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz 
użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym. 

6. Jakich „cookies” używa Serwis? 

Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony 
internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki „stałe” (pozostają 
przez czas określony w parametrach plików „cookies” ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika. 
Swoje „cookies” mają również podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotyczące polityki prywatności 
cookies partnerów znaleźć można na ich stronach. 

7. Jak usunąć” lub/i zablokować pliki „cookies” ? 

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies”. Jednak ustawienia 
te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, bądź ich 
zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub 

blokowania usług w przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia 
stron dodanych w zakładkach „ulubione”, ułatwień dostępu typu: automatyczne logowanie, 
zapamiętywanie hasła/loginu itp. 

Usuwanie i blokowanie plików w Google Chrome: Należy kliknąć „Ustawienia”, następnie „„Pokaż 
ustawienia zaawansowane”, a następnie w polu „Prywatność” klikamy „Ustawienia treści”. W nowym 
oknie, które się uruchomi wybieramy opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z 

witryn”. Wciskamy również przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie klikamy 
„Usuń wszystkie”. 

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablokować pliki cookies wybieramy kolejno opcje: 
„Narzędzia”, potem „Opcje internetowe”, kolejno zakładkę „Prywatność”, a później „Zaawansowane”. 
W nowym oknie zaznaczamy „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, a potem wybieramy 
dwukrotnie opcję „zablokuj” i potwierdzamy na „OK”. By usunąć zapisane wcześniej pliki cookies: 
wybieramy kolejno opcje: „Narzędzia”, potem „Opcje internetowe” i przy opcji „Historia przeglądania” 
klikamy na „Usuń...”. Następnie zaznaczamy opcje: „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” oraz 
„Pliki cookie” i klikamy „Usuń”. 

Mozilla Firefox: By zablokować ciasteczka wybieramy „Narzędzia”, potem „Opcje” i zakładkę 
„Prywatność”. Tam wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika” oraz niżej 
odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Zatwierdzamy przez „OK”. By usunąć zapisane cookies: 
wybieramy „Narzędzia” i „Wyczyść historię przeglądania”. Wybieramy okres do wyczyszczenia: 
„wszystko” i zaznaczamy opcję „Ciasteczka” . Zatwierdzamy przez wciśnięcie „OK”. 

W przeglądarce Opera - by zablokować ciasteczka - W menu wybieramy opcję „Ustawienia”, a później 
„Preferencje.”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Spośród dostępnych opcji wybieramy „Nigdy 
nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w przycisk „OK”. By usunąć zebrane już ciasteczka - W menu 



wybieramy opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje.”, tam zaś „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. 
Następnie klikamy opcje „Zarządzaj ciasteczkami” i w nowo otwartym oknie klikamy w przycisk „Usuń” 
dla każdej pozycji. 

W przeglądarce Safari trzeba wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”. Tu wybiera się 

poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”. 

W przeglądarkach urządzeń mobilnych: Funkcja obsługi plików typu „cookies” może być różna na 
różnych modelach telefonu bądź urządzenia przenośnego. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z 
opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia 
mobilnego. 

 
 
 

 

 

 

 


