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Podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 929 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

           Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 informujemy, że administratorem Pana/Pani danych 

osobowych jest Inter Marine Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdyni, ul. Wolności 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000027188 posiadająca numer NIP 586-000-66-77 oraz REGON 

008501813. 

 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji procesu rekrutacji/zatrudnienia u armatora zagranicznego zgodnie z wymaganiami Konwencji 

MLC 2006.  

- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia 

PE i Rady (UE) 2016/679 

2. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: armator, 

dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji/zatrudnienia, placówki 

dyplomatyczne, agenci portowi statków, administracja rządowa, firmy kurierskie, Poczta Polska S.A, 

przedsiębiorstwa usług opieki medycznej, firmy świadczące usługi transportowe, hotele, dostawcy 

odzieży roboczej, ośrodki szkoleniowe. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska 

nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia ochrony. 

4. Podawane dane osobowe, pozyskane i przetwarzane w celu, o którym mowa w Pkt. 1, będą 

przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz jej trwania, jak również przez okres 10 lat od 

momentu rozwiązania umowy o zatrudnieniu bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania umowa nie zostanie 

zawarta.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych jednakże w przypadku zawarcia 

umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody 

przed jej cofnięciem 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 

 


