KLAUZULA INFORMACYJNA
dla Klientów firmy
Polish Marine Management Sp. z o.o.

W oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016
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, informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych i głównym ich odbiorcą 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
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
1.1. realizacji procesu rekrutacji/zatrudnienia na statkach morskich w żegludze międzynarodowej u armatora
zagranicznego zgodnie z postanowieniami Konwencji MLC 2006, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o pracy na morzu (Dz.U. 2015 poz. 1569 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
(jeśli świadczymy Tobie taką usługę)
1.2. pośrednictwa w wyrobieniu brytyjskich dokumentów flagowych (CEC) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 a)
RODO (jeśli świadczymy Tobie taką usługę)
1.3. realizacji obowiązków wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679.
1.4. Jeżeli aplikacja zostanie przyjęta przez Administratora, będzie on przetwarzał moje dane osobowe także
w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 b) i
c) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (wykonanie umowy);
b) naliczania i wypłaty mojego wynagrodzenia, a także odprowadzania różnego rodzaju danin, tj.
podatek dochodowy, ZUS, itp. – na podstawie art. 6 ust. 1c RODO,
c) nawiązania kontaktu z moim Next of Kin, jeżeli zajdzie taka potrzeba – na podstawie art.
6 ust. 1d RODO,
d) wystawienia mi referencji (pisemnych bądź ustnych) – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować:
Dane osobowe „zwykłe”: imię; nazwisko; płeć; data i miejsce urodzenia; obywatelstwo; nr PESEL; adres
zamieszkania; nr rachunku bankowego do przelewu wynagrodzenia; adres e-mail; nr telefonu; nr książeczki
żeglarskiej; nr paszportu; dane o uzyskanych kwalifikacjach, dyplomach i certyfikatach morskich, historia
zatrudnienia; stanowisko na statku, a także dane odnoszące się do Najbliższego Członka Rodziny (Next of
Kin – dalej NOK): imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres korespondencyjny i dane kontaktowe.
Szczególne kategorie danych osobowych: dotyczące zdrowia (w szczególności zawarte w świadectwie
zdrowia), zdjęcia.
3. Pani/Pana dane osobowe są lub 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,
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przedsiębiorstwa usług opieki medycznej, instytucje bankowe, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi
księgowo-finansowe, transportowe, hotele, ośrodki szkoleniowe, dostawców usług z zakresu opieki
medycznej i zdrowotnej oraz ubezpieczeń osobowych, majątkowych i OC armatora. Dotyczy to podmiotów
z siedzibą na terytorium państwa należącego do UE/EOG, oraz państwa zapewniającego odpowiedni stopień
ochrony operacji przetwarzania danych osobowych wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie
art. 45 ust. 3 RODO jak również państwa, które nie uzyskało decyzji KE odnośnie stwierdzenia
odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych.
W przypadku konieczności przekazania danych osobowych o których mowa w pkt 2 również do państwa
trzeciego określonego w art. 49 RODO (tj. niespełniającego wymagania posiadania odpowiedniego stopnia
ochrony wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO), Administrator
poinformuje Panią/Pana o stopniu zabezpieczeń obowiązującym w danym kraju, możliwości uzyskania kopii
danych oraz miejscach udostępnienia danych.
Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub
bezterminowo na potrzeby realizacji celów podanych w pkt. 1 i na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, o ile nie ciąży na Administratorze jeden z obowiązków
wynikających z:
5.1. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator/Pracodawca lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi/Pracodawcy
5.2. uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h)
oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO
5.3. do 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 określone w
art. 17 ust. 1 RODO (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację
celów takiego przetwarzania
5.4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Marynarza lub Administratora.
W każdym czasie, w oparciu o art. 15 i nast. RODO, jest Pani/Pan uprawniona/y do dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do
skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.
Uprawnienia te Pani/Pan może realizować bezpośrednio w siedzibie Administratora - w drodze pisemnej,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie do protokołu w obecności świadka powołanego
przez Panią/Pana.
Po wycofaniu/modyfikacji zgody Administrator powiadomi Panią/Pana o wykonaniu złożonego przez
Panią/Pana żądania.
Podanie danych osobowych o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono konieczne do
świadczenia usług wymienionych w pkt 1 – w przypadku nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, cele
przetwarzania danych przy których jest ona niezbędna nie będą realizowane.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy rozporządzenia RODO oraz innych aktów prawnych o mocy powszechnie obowiązując Pani/Panu
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 (Dz. U 2018, poz. 1000).
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