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Osoba wskazana przez 
Marynarza w pozycji 

NEXT of KIN 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Numer telefonu: 

Adres email:  

Relacja:  żona/mąż/syn/córka/…………. 

Marynarz 

 

 

 

Adres 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

Stanowisko: 

 

 

Data przekazania danych  

 

W oparciu o art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27/04/2016 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 (dalej w skrócie 
RODO (pol.)/GDPR (ang.)), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, które weszło w życiu dnia 25 maja 2018 r. 
niniejszym informujemy że: 
 

Administratorem i głównym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma : 
Polish Marine Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 13/8.   NIP 5862372386, REGON 
389953419, KRS 0000921742 

Inspektorem Danych Osobowych jest : 
Pan Jacek Witt, adres email: rodo@apmar.org.pl , nr. tel. +48 604 914 492 

 
 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane przez osobę wymienioną w 
powyższej tabeli jako „Marynarz” 

 
 

ZASADY DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 
 
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 
realizacji umowy której przedmiotem jest o pośrednictwo pracy nr ………. z dnia ________ zawartej  
 
pomiędzy …………………………………………………………………………….. a firmą Polish Marine Management Sp. z o.o. 
oraz związanych z tym poświadczeń finansowo-odszkodowawczych w oparciu o postanowienia Konwencji 
MLC 
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych może zawierać: 
Dane osobowe „zwykłe”: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; 
(opcjonalnie) Szczególne kategorie danych osobowych: dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia; 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne– w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan 
upoważniona do otrzymywania informacji nt. ww. marynarza w ramach realizacji przez niego marynarskiej 
umowy o pracę oraz do odbioru ewentualnych świadczeń odszkodowawczych wynikających z tej umowy.   
 

https://poczta.home.pl/appsuite/
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4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu.  
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów: armator, 
pracodawca, dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji/zatrudnienia, 
placówki dyplomatyczne, agenci portowi statków, administracja rządowa, firmy kurierskie, pocztowe, 
przedsiębiorstwa usług opieki medycznej, instytucje bankowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi 
księgowo-finansowe, transportowe, hotele, ośrodki szkoleniowe. Dotyczy to podmiotów z siedzibą na 
terytorium państw należących do UE/EOG, ora państw zapewniających odpowiedni stopień ochrony 
operacji przetwarzania danych osobowych wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 
ust. 3 RODO jak również państw trzecich, z poza UE/EOG, które nie uzyskały decyzji KE odnośnie 
stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych.   

6. Podawane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1/d, do momentu wycofania przez 
Panią/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania określonego w pkt 1, lub do czasu ustania przetwarzania 
danych Marynarza, za wyjątkiem obowiązków wynikłych z: 
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
    państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego  
    w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  
b) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie  z art. 9  
     ust. 2 / h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;  
c)     celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
     celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo,  
     o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;  
d)     ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia 
danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować bezpośrednio w siedzibie Administratora danych - w 
drodze pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie do protokołu w obecności 
świadka powołanego przez osobę, której dane dotyczą.  

8. Po wycofaniu/modyfikacji zgody Administrator powiadomi Panią/Pana o wykonaniu złożonego przez 
Panią/Pana żądania. 

9. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 
rozporządzenia RODO oraz innych aktów prawnych o mocy powszechnie obowiązującej (w szczególności 
polskiej ustawy o ochronie danych osobowych) - przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na podstawie art. 77 
RODO w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

  


