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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13, 14 i 15 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych) – zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na wolontariuszy jest Centrum Żeglarskie z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@centrumzeglarskie.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu w związku z procedurą naboru na wolontariuszy na podstawie art.6 

ust.1 lit.a RODO oraz na podstawie art. 81 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.). 

4. Zakres przetwarzanych danych jest określony we wzorze deklaracji kandydata na wolontariusza. 

5. Dane pozyskiwane są od kandydatów na wolontariuszy oraz osób występujących w ich imieniu. 

6. Odbiorcą danych osobowych w zakresie wizerunku będzie współorganizator Finału Regat The Tall Ships 

Races 2021 Szczecin Sail Training International z siedzibą w Gosport w Wielkiej Brytanii oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące z administratorem na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich spro-

stowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a 

także prawo do przenoszenia danych. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 

z przepisami RODO. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez admini-

stratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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