
Klauzula informacyjna – oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów 
rybołówstwa lub akwakultury 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. 

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

NAZWA Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 

ADRES ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia 

NIP 5860102441 

REGON 000144733 

ZAKRES STOSOWANIA 

Przetwarzanie danych osobowych w celu: 

 Potwierdzenie przez Administratora – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 
oświadczenia o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury 
uzyskiwanym z wykonania działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD 10.20.Z 

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji 
obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy 
kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail 
sekretariat@mir.gdynia.pl lub papierowo na adres siedziby.  

2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych: Michał Filipowski – iod@mir.gdynia.pl 
3. Dane osobowe, w postaci: imię, nazwisko właściciela, imię, nazwisko osoby upoważnionej, adres pocztowy, 

nazwa firmy, numer kontaktowy, adres e-mail, będą przetwarzane na podstawie obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. § 43i ust. 6 pkt 2 c) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i 
przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965, z 2017 r. poz. 
2189, z 2018 r. poz. 2452, z 2020 r. poz. 1241 i 1707, z 2022 r. poz. 704 oraz z 2022 r. poz. 2458). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób 
zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu 
automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych. 

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu 
polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w 
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania. 

7. Dane osobowe przetwarzane w celu potwierdzenia oświadczenia będą przechowywane przez okres 
wymagany przepisami prawa. 

8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji 
przetwarzanej w systemach informatycznych. 

9. Dane osobowe mogą być udostępniane właścicielowi zakładu przetwórstwa rybnego bądź osobie przez niego 
upoważnionej.  

10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym podzlecone 
realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja celu określonego powyżej lub podmiotom, 
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

11. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz 
Islandia, Liechtenstein i Norwegia). 

13. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. 
14. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) zobowiązana 
do ich podania. 

 
………………………………………… 

Data, czytelny podpis 
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