
Szanowni Państwo 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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, przekazujemy informację o tym, jak Państwa dane osobowe są 
przetwarzane przez Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie w Gdyni. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanym dalej RODO: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Morsy 
Gdyńskie 
 
81 577 Gdynia  ul.Sneżna 1  
NIP 9581558718 

 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO  tj. w 
oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
 
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 
 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. 
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem 
zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi 
wykonanie umowy. 
 
8. Informuje również, że: 
Administrator dokłada wszelkich starań – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
regulacjami wewnętrznymi – aby zapewnić środki dla ochrony danych osobowych 
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. 



 
9. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. 
 
10. W celu zawarcia umowy proszę o podpisanie Klauzuli  RODO i przesłanie  jej na 
adres mailowy 
 
barbaranow@pragmalog.com 
 
 

Z poważaniem 
 

Prezes  Stowarzyszenia Morsy Gdyńskie 
Barbara Nowicki 
Tel 666 832 630 

 
 
 

 
 
Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 
Stowarzyszenia Morsy Gdyńskie, zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 
danych osobowych. 
 
 

…………………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

 

 
 
 
 

 


