Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych GDPR) oświadczamy, że administratorem danych osobowych będzie Marine MAN PL Sp z o . o.
Paweł Manczenko z siedzibą przy ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków, zwana dalej Marine MAN PL.
Marine MAN PL organizuje Osobę Ochrony Danych (DPP), która będzie odpowiedzialna za przetwarzanie.
Kontakt do DPP: dataprotection@marinemanpl.com
Cel, powód
Celem tej procedury jest zapewnienie ochrony danych osobowych, zeskanowanych dokumentów osobistych
i skanowanych certyfikatów marynarzy, które są zbierane od naszych pracowników, marynarzy, klientów,
zewnętrznych dostawców lub potencjalnych pracowników i marynarzy.

Definicje
Ochrona danych zapewnia maksymalną możliwą ochronę danych osobowych, zeskanowanych dokumentów
osobistych i skanowanych certyfikatów marynarzy, które są zbierane od naszych pracowników, marynarzy,
klientów, zewnętrznych dostawców lub potencjalnych pracowników i marynarzy, zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), ustawa o wprowadzeniu w życie ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych i innych obowiązujących przepisów.
W związku z Twoją aplikacją do pracy z nami, będziemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane
osobowe o Tobie. Oznacza to informacje, które przekazałeś nam w swoim życiorysie i liście motywacyjnym
lub w naszym formularzu zgłoszeniowym (w tym imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, osobisty adres
e-mail, datę urodzenia, płeć, historię zatrudnienia i kwalifikacje) oraz wszelkie informacje, które dostarczyć
nam podczas rozmowy.
Możemy zbierać i przetwarzać w celu:
• dla celów rekrutacji i procedur zatrudnienia marynarzy,
dane kontaktowe, wcześniejsze doświadczenia, licencje zawodowe i bilety, certyfikaty,
za badanie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy
• weryfikacja autentyczności dokumentów w odpowiednich urzędach właściwego urzędu morskiego
• zweryfikować doświadczenie:
dane kontaktowe poprzednich pracodawców
do połączenia z poprzednimi pracodawcami
• do celów ubezpieczenia na życie:
w przypadku danych osobowych, w tym numeru PESEL, adresu, danych kontaktowych
dla danych osobowych j.w. współubezpieczeni członkowie rodziny, w tym dzieci
Marine MAN PL będzie administratorem danych i zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych
marynarza osobom trzecim bez jego zgody. Odbiorcami danych będą: Pracodawca, który otrzyma
informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i pokrycia ubezpieczeniem.
Dane w formie elektronicznej są usuwane:
• na wyraźne życzenie danej osoby,
• 5 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobą fizyczną,
• jeśli dane zostały przesłane drogą elektroniczną, ale osoba fizyczna wysyłająca dane nie wyraziła zgody na
gromadzenie i przetwarzanie danych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PKBR
Dane w formie papierowej są usuwane:
• na wyraźne życzenie danej osoby,
• 5 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobą fizyczną.

Osoba powierzająca dane ma prawo: przeglądać, zmieniać lub usuwać dane z bazy danych Marine MAN PL
na wyraźne żądanie.
Należy to zrobić telefonicznie, tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście.
Osoba powierzająca dane ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przetwarzania danych osobowych do
Biura Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zarządzać usuwaniem swoich danych.
Usunięcie danych niezbędnych do procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz ubezpieczenia może skutkować
rozwiązaniem umowy o pracę i zawarciem umowy z armatorem.

