
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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; (dalej: Rozporządzenie), informuję, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Marlow Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-626), ul. 

Graniczna 25,  e-mail: office@marlow.pl, tel. 586694880; Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Marlow 
Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o., e-mail: rodo@marlow.pl, tel. 604914492; 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy na morzu na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia); podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w 
rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy; 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. W stosunku do osób, które podjęły pracę na statku za pośrednictwem Marlow Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o., 
przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, okres, na jaki została zawarta marynarska umowa o pracę, 
nazwa armatora, u którego praca jest wykonywana, nazwa i przynależność statku, na którym praca jest wykonywana - w 
celu wypełnienia ciążącego na Marlow Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o. obowiązku prawnego (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).  

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych; 

6. Marlow Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o. udostępnia dane osobowe: 
a) osobie, której dane dotyczą;  
b) Marlow Navigation Co  Ltd., Marcrew Schiffahrts GmbH,  Marlow Navigation Netherlands B.V. 
c) podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych tj.:  

 Firma hostingowa Home.pl, 
 Przedsiębiorstwa kurierskie , 
 Poczta Polska, 
 Agenci portowi,  
 Przedsiębiorstwo usług opieki medycznej HMS Assistance S.A.,  
 Hotele, 
 Przedsiębiorstwo świadczące usługi BHP,  
 Biuro rachunkowe AKCEPT 
 

7. Marlow Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o. udostępnia dane osobowe osób, które podjęły pracę na statku za jej 
pośrednictwem, właściwym organom administracji morskiej  na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich (Singapuru, Antiguy i Barbudy, Panamy  Barbadosu i innych) co do 
których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony na mocy art. 45 ust. 3 
Rozporządzenia. Dane będą przekazywane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, po poinformowaniu jej o 
ewentualnym ryzyku, z którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak 
odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać przekazanie (art. 49 ust.1 pkt a Rozporządzenia).   

9. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania jakim jest obecna i przyszłe rekrutacje, nie 
dłużej jednak niż 20 lat, a dane wskazane w pkt. 4 powyżej przez okres działania Marlow Navigation Gdynia Ltd sp. z o.o 
jako agencji zatrudnienia świadczącej usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie 
członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, 
jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie; 

11. Marlow Navigation Gdynia Ltd. sp. z o.o. nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji 
wobec osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).  


