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Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.
1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) przez
NAVIGO Crewing Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
ul. Żabi Kruk 16, Pomerania Office Park, Budynek „Zefir”, lok. 1/5,
80-822 Gdańsk, Polska, zwanym dalej NAVIGO.

Personal data will be processed according to Polish Act of
10/05/2018 on the protection of personal data (Dz. U. of 2018,
item 1000) and of EU Regulation 2016/679 of the European
Parliament and of the EU Council of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data (referred to as
General Data Protection Regulation, GDPR) we declare that the
administrator of personal data will be NAVIGO Crewing Agency
Sp. z o.o. Sp. k. with registered office at ul. Żabi Kruk 16,
Pomerania Office Park, "Zefir" building, lok. 1/5, 80-822 Gdańsk,
Poland, hereinafter referred to as NAVIGO.

NAVIGO ustanawia Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
będzie idpowiedzialny za przetwarzanie. Kontakt do IOD:
iod@navigo-crewing.pl

NAVIGO establishes the Data Protection Supervisor (IOD), which
will be responsible for the processing. Contact to IOD:
iod@navigo-crewing.pl

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
• na potrzeby procesu rekrutacji i zatrudnienia marynarzy, w
szczególności:
o dane kontaktowe,
o doświadczenie zawodowe,
o posiadane dyplomy i certyfikaty zawodowe,
o świadectwo zdrowia poświadczające zdolność do pracy
• w celu weryfikacji autentyczności dokumentów w odpowiednich
urzędach:
o właściwy Urząd Morski
o właściwy Urząd Wojewódzki
• w celu weryfikacji doświadczenia:
o informacja o poprzednich pracodawcach
o kontakt do poprzednich pracodawców
• na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego i na życie:
o dane personalne, w tym nr PESEL, adres, dane kontaktowe
o dane personalne j.w. współubezpieczonych członków
rodziny, w tym dzieci

Personal data is collected and processed in order to:
• for the purposes of recruitment and employment of seafarers, in
particular:
for contact details,
for professional experience,
for professional diplomas and certificates,
for a health certificate certifying your ability to work
• to verify the authenticity of documents in the relevant offices:
for the competent Maritime Office
for the competent Voivodship Office
• to verify the experience:
for information about previous employers
for contact with previous employers
• for health and life insurance purposes:
for personal data, including PESEL number, address, contact
details
for personal data j.w. co-insured members of the family, including
children

NAVIGO będzie administratorem danych oraz zobowiązuje się nie
udostepniać danych osobowych Marynarza osobom trzecim bez
jego zgody. Odbiorcami danych będą: Pracodawca oraz
Ubezpieczyciel którzy otrzymają informacje niezbędne do
realizacji
procesu
rekrutacji
oraz
objęcia
ochroną
ubezpieczeniową.

NAVIGO will be the data controller and undertakes not to share
the seaman's personal details with third parties without his
consent. The recipients of the data will be: Employer and Insurer
who will receive information necessary to carry out the
recruitment process and cover with insurance.

Dane w formie elektronicznej usuwane są:
• na wyraźne życzenie osoby fizycznej której dane dotyczą,
• 5 lat od daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy
pośrednictwa pracy z osobą fizyczną,
• jeżeli dane zostały przysłane drogą elektroniczna, ale osoba
fizyczna wysyłająca dane nie zgodziła się na gromadzenie i
przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem RODO

Data in electronic form are removed:
• at the express request of the individual person concerned,
• 5 years from the date of termination or expiration of the
employment contract with a natural person,
• if the data was sent electronically, but the natural person
sending the data did not agree to the collection and processing of
data in accordance with the Regulation of the GDPR

Dane w formie papierowej usuwane są:
• na wyraźne życzenie osoby fizycznej której dane dotyczą,
• 5 lat od daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy
pośrednictwa pracy z osobą fizyczną.

Data in paper form are removed:
• at the express request of the individual person concerned,
• 5 years from the date of termination or expiration of the
employment contract with a natural person.

Osoba powierzajaca dane ma prawo do wglądu, zmiany lub
usunięcia danych z bazy danych NAVIGO na wyraźne życzenie.
Należy to zrobić za pośrednictwem telefonu, poczty tradycyjnej,
wiadomości e-mail lub osobiście.

The person entrusting the data has the right to: view, change or
delete data from the NAVIGO database at your explicit request.
This should be done via telephone, traditional mail, e-mail or in
person.

Osoba powierzajaca dane ma prawo wnieść skargę na sposób
przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

The person entrusting the data has the right to lodge a complaint
about the processing of personal data to the Office of Personal
Data Protection.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo zarządać usunięcia swoich
danych. Usunięcie danych niezbędnych do procesu rekrutacji i
zatrudnienia oraz ubezpieczenia może skutkować wygaśnięciem
umowy pośrednictwa pracy i kontraktu z armatorem.

The data subject has the right to manage the deletion of his data.
The removal of data necessary for the recruitment and
employment process and insurance may result in the termination
of the employment contract and contract with the shipowner.

