POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.

WSTĘP

1.1

Clyde Marine Recruitment bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność. Prosimy o uważne
przeczytanie niniejszej polityki ochrony danych, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat
tego, czego możesz się spodziewać, kiedy zbieramy Twoje dane osobowe i w jaki sposób
będziemy je wykorzystywać oraz jakie są Twoje prawa.

1.2

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do i korzystać z naszej Strony

1.3

Definicje:

1.4

2.
2.1.

„Administrator”

oznacza Clyde Marine Recruitment Poland spółkę z o.o. w Gdyni
ul. Świętojańska 66/5, 81-393 Gdynia, NIP (VAT) 2040003371; Reg. KRS:
0000408211 (określany dalej również jako „my”, „nas” lub „nasz”);

„Polityka”

oznacza niniejszą politykę prywatności

„Ty” lub
„Twoje”

oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane lub która
korzysta z naszej Strony

Niniejsza polityka dotyczy informacji, które zbieramy na temat:
1.4.1

użytkowników odwiedzających naszą stronę; oraz

1.4.2

osób współpracujących z nami lub zamierzających skorzystać z naszych usług

JAK ZBIERAMY I JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE:
Zbieramy dane osobowe w celach;
2.1.1. prowadzenia rekrutacji do pracy na morzu – za Twoją zgodą;
2.1. 2. wykonania umów lub podjęcia, na Twoje żądanie, działań przed zawarciem umowy;
2.1.3. wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących np. podatkowych, sprawozdawczych,
poddania się kontroli;
2.1.4. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszego lub Twojego w tym:

2.2.

(a)

w celu utrzymania lub nawiązania relacji z Tobą lub kontrahentami;

(b)

rozpoznania możliwości awansowych;

(c)

marketingu;

(d)

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

(e)

zapewnienia, w razie zaistnienia takiej konieczności, kontaktu z Twoimi bliskimi.

Zgodnie z naszym systemem QSM opracowaliśmy "wykaz danych" QFMXXX, aby wyjaśnić, jakie
dane osobowe przechowujemy, wyjaśniając powody przechowywania danych osobowych, a także
sposób, w jaki wykorzystujemy te dane i podstawę prawną przetwarzania tych informacji. Nie
przetwarzamy danych osobowych osób z innych powodów.
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2.3.

Pozyskujamy dane:
2.3.1
Dane pozyskujemy od Ciebie lub od naszych partnerów z Grupy Clyde Marine, lub od
osób które wskazały Ciebie jako osobę bliską.
2.3.2
Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji lub
zawarcia umowy

3.

JAK I KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE:

3.1.

Twoje dane mogą być udostępniane:

3.2.

3.1.1.

innym agencjom rekrutacji i pośrednictwa pracy (niezależnie od tego, czy są z nami
powiązane), które posiadają ważny certyfikat zgodności wykazujący, że agencja
rekrutacyjna i pośrednictwa pracy została poddana audytowi pod kątem zgodności z ust.
5 normy A1.4 Konwencji MLC 2006 o pracy na morzu i jest upoważniona do
podejmowania działań związanych z naborem i pośrednictwem pracy marynarzy;

3.1.2.

dostawcom usług/szkoleń, którzy zostali zatwierdzeni przez:
(a)

odnośne państwo bandery; lub

(b)

OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organisation); lub

(c)

dowolny krajowy lub międzynarodowy branżowy organ regulacyjny lub
organizację zawodową

3.1.3.

faktycznym lub potencjalnym pracodawcom, którym chcesz udostępnić swoje dane, w
celu uzyskania zatrudnienia lub bieżącego administrowania Twoim zatrudnieniem;
organom administracji morskiej lub innym odpowiednim, uprawnionym organom;

3.1.4.

osobom trzecim, zidentyfikowanym przez pracodawcę, z którym zawarłeś marynarską
umowę o pracę, w szczególności:
(a)

bankom lub innym instytucjom finansowym (w celu dokonywania płatności na
rzecz użytkownika);

(b)

odpowiednim biurom podróży (w celu organizacji podróży związanych z pracą);

(c)

organom regulacyjnym (w celu ułatwienia przestrzegania przepisów związanych
z zatrudnieniem);

(d)

odpowiednim towarzystwom klasyfikacyjnym (w celu umożliwienia tym
towarzystwom wykonywania ich zadań i obowiązków); oraz

(e)

innym stronom trzecim, które wymagają dostępu do twoich danych w celu
zapewnienia zgodności porozumień związanych z pracą z dobrą praktyką
żeglugową, w szczególności naszym partnerom z Grupy Clyde Marine: Clyde
Marine Recruitment Ltd., Glasgow, Szkocja, Clyde Marine Recruitment, Ryga,
Łotwa oraz Marine Manning (Guernsey) Ltd. St. Peter Port, Guernsey i
wszelkim odpowiednim organizacjom zapewniającym wsparcie systemowe w
zakresie pracy na morzu.

(f)

Dostęp do informacji będzie udzielany naszemu personelowi, jeśli taki dostęp
jest wymagany, aby ułatwić świadczenie którejkolwiek z naszych usług

Twoje dane mogą też być udostępnione podmiotom świadczącym nam usługi, np. IT, księgowe,
kurierskie jeśli jest wymagany, aby umożliwić świadczenie naszych usług albo dla dochodzenia
naszych roszczeń.
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3.3.

Poprzez stronę internetową gromadzimy dane osobowe, aby móc świadczyć nasze usługi
związane z pośrednictwem do pracy na morzu oraz w celu wysyłki okresowego newslettera

3.4.

Możemy również wykorzystywać zebrane dane i statystyki do celów monitorowania użytkowania
strony, aby pomóc nam w rozwoju naszej witryny i usług. Możemy również przekazywać zbiorcze
dane osobom trzecim. Statystyki te nie będą zawierały informacji, które można wykorzystać do
identyfikacji użytkownika.

3.5.

W przypadku zawarcia jakichkolwiek porozumień handlowych, jak np. zawarcie spółki typu joint
venture z partnerem, sprzedaż firmy lub połączenie z inną spółką, możemy udostępnić twoje dane
takim firmom a warunki niniejszej polityki ochrony danych nadal będą obowiązywać.

3.6.

Bez twojej zgody, nie udostępnimy twoich danych żadnym stronom trzecim, o ile niniejszy punkt 2
nie przewiduje inaczej lub jest to wymagane przepisami prawa.

4.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

4.1.

Masz prawo do:
(a)

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

(b)

sprostowania swoich danych;

(c)

usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

(d)

przenoszenia danych;

(e)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na
podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw dotyczy
marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;

(f)

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej
podstawie;

(g)

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

4.2.

Od Ciebie zależy aby podane dane były prawidłowe i aktualne. Jeżeli dane jakie nam przekazałeś
uległy zmianie, np. zmienił się adres e-mail, nazwisko lub osoba bliska, którą należy powiadomić w
razie ważnych okoliczności – prosimy o pilne poinformowanie nas o tym na adres
gdynia@clyderecruit.com.

5.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

5.1.

Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda - dane przechowujemy do
czasu jej wycofania.

5.2.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa - dane przechowujemy przez okres przechowywania
dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami.

5.3.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interesu – dane przechowywane są do czasu
wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

5.4.

Niezależnie od powyższego, jeżeli przepisy określają czas przez jaki przechowywane mają być
dane osobowe lub dokumentacja je zawierająca – dane przechowywane są przez ten czas.
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6.

MARKETING

6.1.

Możemy wysyłać ci okresowy newsletter zawierający informacje o najnowszych wydarzeniach,
aktualizacjach, komunikatach, nowych ofertach pracy i innych stosownych kwestiach. Jeśli nie
chcesz otrzymywać tego biuletynu (newsletter), zrezygnuj z subskrypcji aktualizując swoje
preferencje na koncie online.

6.2.

Możemy dostarczyć ci informacje o specjalnych funkcjach naszej strony lub innych usługach, które
naszym zdaniem mogą cię zainteresować. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, zrezygnuj z
subskrypcji aktualizując swoje preferencje na koncie online.

7.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA INFORMACJI

7.1.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na twoim
komputerze w celu zbierania standardowych informacji z dziennika internetowego i informacji o
zachowaniu użytkowników. Pliki cookie pozwalają nam odróżnić cię od innych użytkowników
serwisu, dzięki czemu łatwiej będzie ci korzystać a naszej strony, a my będziemy mogli ją
ulepszać.

7.2.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i jak ich używamy, zobacz
Cookies Policy.

8.

W JAKI SPOSÓB
INFORMATYCZNYCH

8.1.

Dokładamy wszelkich starań, aby twoje dane były bezpieczne. W celu zapobieżenia
nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne,
elektroniczne i operacyjne procedury, aby zabezpieczyć gromadzone przez nas informacje na twój
temat. W szczególności chronimy twoje dane, wdrażając SSL i algorytmy szyfrujące o wysokim
standardzie.

8.2.

Dołożymy wszelkich starań, aby zabezpieczyć twoje dane osobowe. Należy jednak pamiętać, że
korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego też nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa ani integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane do
ciebie lub od ciebie droga internetową.

8.3.

Aby pomóc nam chronić swoje dane, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszych zasad i procedur
bezpieczeństwa, o których od czasu do czasu cię powiadamiamy.

8.4.

Zgadzasz się również podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub
nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania używanych przez ciebie w celu uzyskania dostępu
do naszej witryny. Jeśli podejrzewasz, że ktokolwiek inny zna twoje dane logowania, musisz jak
najszybciej nas o tym poinformować wysyłając wiadomość mailową na gdynia@clyderecruit.com.

9.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

9.1.

Z uwagi na specyfikę pracy na morzu, może być niezbędne przekazanie Twoich danych do krajów
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie mają podobnych zabezpieczeń
odnoszących się do danych osobowych, ani ograniczeń w ich wykorzystywaniu jak określone na
terenie EOG. Dołożymy jednak starań aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia mające na celu
ochronę twoich danych. EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i
Liechtenstein. Przekazując nam swoje dane, zgadzasz się na ich przekazywanie poza EOG dla
celów zawarcia lub wykonywania przez Ciebie umowy o pracę na morzu lub podjęcia działań
przedumownych.

10.

TWOJA ZGODA

10.1.

Przesyłając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych informacji zgodnie z
niniejszymi Zasadami.

CHRONIMY

TWOJE
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11.

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

11.1.

Niniejsza polityka prywatności podlega regularnej kontroli. Jeśli zmienimy naszą politykę,
zamieścimy wszelkie modyfikacje na naszej stronie, abyś zawsze wiedział jakie informacje zbieramy
i jak je wykorzystujemy.

11.2.

Kontynuując korzystanie z Strony, wyrażasz zgodę na wszelkie zmiany wprowadzone przez nas
poich otrzymaniu od Ciebie. Twoim obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzać Strone, aby
zweryfikować te zmiany.

11.3.

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki miała miejsce w kwietniu 2018 roku

12.

REKLAMACJE

12.1.

13.
13.1

Każdy, kto chce zgłosić wątpliwości związane z poprawnością jego danych, powinien najpierw
kontaktować się z Kinga Davies, Dyrektor CMR Poland lub jego zastapca, który będzie dążył do
rozwiązania każdego problemu. Dane kontaktowe do przesyłania skarg Clyde Marine Recruitment
Poland Sp. z o.o., ul. Świętojańska 66/5, 81-399 Gdynia, Tel: 0048 58 665 38 60, tel. Kom 0048
606 158 842, Fax: 0048 620 80 76, Email: kdavies@clyderecruit.com lub
gdynia@clyderecruit.com
LINKI DO INNYCH STRON
Nasza strona zawiera linki do innych stron. Niniejsza Polityka dotyczy tylko tej Witryny, więc kiedy
uzyskujesz dostęp do linków do innych stron, powinieneś zapoznać się z ich własnymi politykami
prywatności.
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