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ZAŁĄCZNIK nr 1a (NoK) 

do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej w skrócie RODO), które 

weszło w życiu dnia 25 maja 2018 r. niniejszym informuję, iż: 

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, adres, telefon, email) zostały nam 

przekazane przez Pana/Panią: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterLand Hanna Czerniawska-Snopek z siedzibą w Gdyni, przy ulicy 

ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, zwana dalej InterLand, email: hania@interlandgdynia.com; telefon: +48586616520. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji marynarskiej umowy o pracę oraz związanych z tym 

świadczeń finansowo-odszkodowawczych w oparciu o postanowienia Konwencji MLC 2006. Dane są wykorzystywane 

również w sytuacjach awaryjnych (np. zgon, wypadek) wymagających kontaktu z osobą wskazaną przez stronę umowy o 

pracę. 

5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje jedynie dane kontaktowe a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest świadoma i dobrowolna zgoda. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane ponadto do następujących podmiotów: podmioty administracji rządowej, 

w szczególności organy właściwe do spraw imigracji w portach zawinięć statku, administracji państwa portu 

wypłynięcia/docelowego jak i administracji państwa flagi, mających siedzibę na terytorium państwa należącego do EOG 

oraz państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony operacji przetwarzania danych osobowych wg decyzji Komisji 

Europejskiej wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO jak również państwa, które nie uzyskało decyzji Komisji 

Europejskiej odnośnie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony operacji przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku nagłej konieczności (np. zagrożenia życia/zdrowia) przekazania danych osobowych do państwa trzeciego 

niespełniającego wymagania posiadania odpowiedniego stopnia ochrony wg decyzji Komisji Europejskiej wydanej na 

podstawie art. 45 ust. 3 RODO, Administrator Danych Osobowych poinformuje Pana/Panią bądź najbliższego członka 

rodziny o stopniu zabezpieczeń obowiązującym w danym kraju, możliwości uzyskania kopii danych oraz miejscach 

udostępnienia danych. 

9. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane tak długo, aż zgoda na ich przetwarzanie nie zostanie odwołana. Po 

odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator 

danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie ich przeniesienia. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy rozporządzenia RODO oraz innych aktów prawnych o mocy powszechnie obowiązującej. 

12. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie Pan/Pani upoważniona 

do otrzymywania informacji nt. ww. marynarza w ramach realizacji przez niego marynarskiej umowy o pracę. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu art. 22 

RODO. 

14. Zapoznałem/Zapoznałam się z niniejszą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w oparciu 

o informacje zawarte w niniejszym dokumencie.  

 
………………………………………. 
(miejsce, data, podpis składającego) 
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