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Niniejszy dokument jest własnością Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu w Szczecinie 
 

Klauzula informacyjna do rejestracji i podpisania umowy dotyczącej usług  
i szkoleń w Policealnej Szkole Morskiej w Szczecinie, prowadzonej przez 

Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu. 
  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) - RODO informujmy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, z 
siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, działającą w ramach działalności 
statutowej Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu  z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin; 
2) Kontakt z administratorem danych osobowych tel : tel. +48 668 067 099 
email: psm@szkolamorska.pl lub p.rajewski@szkolamorska.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na szkolenie i realizacji umowy – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r.; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania umowy 
przez administratora; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody do przenoszenia danych; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

  
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych przez 
Policealną Szkołę Morską w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, kod 
pocztowy: 70-500, działającą w ramach działalności statutowej Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o 
Morzu  z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, kod pocztowy: 70-500. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych podczas procesu rekrutacji na kurs / do szkoły jest 
dobrowolne. Brak podania danych osobowych będzie skutkował nie zawarciem umowy. 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli i akceptuje zawarte w niej informacje. 
 
 
 
        Szczecin, dn. ………………………        ………………………………………….. 
                                                            Imię i Nazwisko 
 

 


