Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
przez R.P.R. Sebastian Moltu sp. k. z siedzibą w Szczecinie
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r, 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) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez R.P.R. Sebastian
Moltu sp. k. z siedzibą w Szczecinie Pani/Pana danych osobowych
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest R.P.R. Sebastian Moltu sp. k. z siedzibą w
Szczecinie pod adresem ul. Sławomira 4/5, 71-606 Szczecin, (dalej jako Administrator)
Dane kontaktowe:
numer telefonu: +48 91 488 87 57, +48 91 488 87 50,
adres email: office@rempolresources.com

II. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zawartej umowy pośrednictwa i podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do
zawarcia umowy o pracę w Norwegii na aplikowanym stanowisku oraz innych obowiązków wynikających z
tejże umowy (podstawa prawna art 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia),
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie oraz pracodawcach norweskich
(podstawa prawna art 6 ust 1 lit c) Rozporządzenia), a także ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą (podstawa prawna art 6 ust 1 lit d) Rozporządzenia), polegające w szczególności na objęciu
pracownika systemem ubezpieczeń społecznych i wypadkowych w Norwegii oraz zgłoszeniem do
norweskich organów podatkowych – w myśl przepisów prawa norweskiego,

III. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt II., Pani/Pana dane
osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
Pani/Pana danych mogą być:
•

REM-POL Resources Norway AS z siedzibą w Tjorvag (Norwegia) - pracodawca,

•

Rem-Elektro AS z siedzibą w Ålesund (Norwegia) - pracodawca,

•

Rem -Elektro International S.C (Polska) - pracodawca

•

podmioty na rzecz których wykonywane są usługi, w ramach zawartej umowy o pracę,
w szczególności zleceniodawcy pracodawców wskazanych w lit. a) oraz b) –
przedsiębiorstwa stoczniowe,

•

NAV – norweska agencja rządowa odpowiedzialna za system ubezpieczeń społecznych

•

Skatteetaten – Urząd podatkowy w Norwegii,

•

podmioty prowadzące na terenie Norwegii działalność ubezpieczeniową w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego pracowników,

•

podmioty świadczące usługi transportu osób, w szczególności linie lotnicze oraz inni
przewoźnicy

IV. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II.
celów przetwarzania, tj.

•

w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z naszą firmą umową pośrednictwa
przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

•

w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie w
związku z zawartą umową pośrednictwa i realizacją zawartych umów o pracę, przez
okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

•

w zakresie ochrony żywotnych ochrony interesów osoby, której dane dotyczą przez
okres do czasu konieczności ochrony tychże interesów.

V. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu
•

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art 15 Rozporządzenia,

•

prawo do sprostowania danych, na podstawie art 16 Rozporządzenia,

•

prawo do usunięcia danych, na podstawie art 17 Rozporządzenia;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art, 21
Rozporządzenia,

•

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art 20 Rozporządzenia

VI. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się, na podstawie art 6 ust 1
lit a) Rozporządzenia, t.j., zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j.,
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

VIII. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy
pośrednictwa oraz umowy o pracę, podanie przez Pania/Pana danych jest warunkiem zawarcia tych
umów. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z naszą firmą.

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w wyżej określonym zakresie.

