OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
– MARYNARZ (REKRUTACJA)

PODO – ZAŁ. 2
WER. 1.01
30.11.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. (zwanym dalej RODO), informuję że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:: A&A SHIPPING CO. Sp. z o.o. z siedzibą w 70-535 Szczecin,
Wielka Odrzańska 18A/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000154027, posiadająca numer: NIP 8512559134, REGON 811664749. Wpisana do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 8879.
2. Inspektor ochrony danych osobowych (A&A) jest: Patryk Dachnowski – iodo@aashipping.pl
3. Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej podstawę prawną, dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- Rekrutacji i w wykonywaniu czynności pośrednictwa pracy na morzu (art. 6 ust. 1a i 1d RODO)
- Wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na A&A SHIPPING CO. Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1c RODO)
4. Zakres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe udostępnione w przesłanej aplikacji firmowej (imię,
nazwisko, adres, numer telefonu, historia zatrudnienia), oraz w przekazanych kopiach dokumentów, w tym
szczególne kategorie danych osobowych zawarte w świadectwie zdrowia oraz zdjęcie.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono konieczne do realizacji wymienionych powyżej
celów (rekrutacji i pośrednictwa pracy).
6. A&A SHIPPING CO. Sp. z o.o. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec
osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).
7. Posiada Pani/Pan, prawo (w dowolnym momencie) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skarga wolna jest od opłat.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy (w celach rekrutacji), a w przypadku
nawiązania współpracy, przez okres działania A&A SHIPPING CO. Sp. z o.o.
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po nawiązaniu współpracy
(zawarciu umowy), kopie dokumentów zatrudnienia (umowa o pośrednictwo pracy, kontrakt) będą
przechowywane przez okres działania A&A SHIPPING CO. Sp. z o.o.
10. Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: osoby, której dotyczą,
administratora danych osobowych i podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu, armatorów, firm
dostarczających pocztę i przesyłki, administratora systemów informatycznych A&A, przedsiębiorstwa usług opieki
medycznej, uprawnionych organów państwowych i publicznych oraz banków.

