
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników załóg pływających i 

pracowników załóg pływających  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Linie Oceaniczne S.A. z siedzibą w Gdyni, 

Al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037312, NIP 5860104339, REGON 000144928, 

kapitał zakładowy 26.600.000,00 zł; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest _______________, z którym można się skontaktować w 

następujący sposób: e-mail __________, telefon _____________;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; natomiast w celu 

weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków 

współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Administrator wskazuje, że uzasadnionym interesem jest 

weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy; w celu 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesów 

rekrutacji i późniejszego zatrudnienia na statkach eksploatowanych prze Polskie Linie Oceaniczne 

S.A.; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z zastrzeżeniem 

przekazywania ich agencjom żeglugowym i pośrednictwa pracy oraz armatorom zagranicznym w celu 

przeprowadzania procesów rekrutacji bądź zatrudnienia; 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz 



 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo zakres każdego z wyżej 

wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać wskazane zostały w 

art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie;  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 


