
Szanowni Paostwo,  
Pragniemy uprzejmie poinformowad, że w związku z wejściem  w życie (tj. 25 maja 2018 roku) 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (UE – 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
dalej „RODO”), Stowarzyszenie BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY jako administrator danych 
osobowych, dokonał aktualizacji zasad, na jakich przetwarza dane osobowe dostarczone przez 
odbiorców informacji od Stowarzyszenie BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY.  Administratorem 
Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY z siedzibą ul. 
Polska 13A, 81 339 Gdynia, e mail: contact@bssc.pl.  
 
Dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY i  nie będą 
przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa.  
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane: 

1) w celu zawarcia i prawidłowego wykonania postanowieo statutu Stowarzyszenie BAŁTYCKI 
KLASTER MORSKI I KOSMICZNY (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO), 

2)  w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit 
c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),  

3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).  

 
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 
międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich 
utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.  
Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.  Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu uzyskania kopii 
swoich danych proszę kontaktowad się z Administratorem Danych Osobowych.  
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na adres e-mail: 
contact@bssc.pl. Na Pana/Pani życzenie administrator automatycznie wypisze Cię z listy w ciągu 
następnych dni w zależności od warunków technicznych i możliwości. 
 
The European Union's General Data Protection Regulation is coming into effect on the 25th of May 
2018 in all Member Countries. The Regulation seeks to harmonise the protection of fundamental 
rights and freedoms of natural persons in respect of processing activities, and free flow and transfer 
of their personal data. 
Dear reader, 
Polish Maritime Cluster  Association respects your personal data and its usage under this new policy. 
In light of this change, we wish to inform you of the following certifications and Polish Maritime 
Cluster  Association policies: 

 We will never share your personal information without your explicit permission or request. 
 You have the right to delete your personal information at any time. 
 You have the right to edit your existing information at any time. 
 All personal information is protected in an encrypted file system with restricted access and 

safety measures against data intrusion. 
If you want to keep receiving updates ignore this message. If you no longer want to receive emails 

from us send a mail contact@bssc.pl. Following this instruction will automatically unsubscribe you 

from the list within the next days depending on the given technical conditions and possibilities. 
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