
 

INFORMACJA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”). Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Stocznia Cesarska Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk, NIP 
5252697285, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661579 
oraz  Stocznia Cesarska Management Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku , ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk NIP 5252701006, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663546 („ADO”). 

Dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu realizacji procesu rekrutacji.   
 
Dane przetwarzane są w celu zawarcia, zmiany i realizacji umów o pracę i innych umów powiązanych ze świadczeniem 
pracy, w szczególności umów o zakazie konkurencji lub umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej,  dokonywania 
oceny świadczonej przez Państwa pracy, ustalania wysokości świadczeń pracowniczych, ustalania prawa do nagród, 
premii, świadczenia na Państwa rzecz usług przez podmioty trzecie w ramach dodatkowych świadczeń do umowy o pracę 
(świadczenia medyczne, karty uprawniające do korzystania z usług fitness etc.), wykonania ciążących na ADO obowiązków 
prawnych związanych z należnościami i świadczeniami publicznoprawnymi oraz z prowadzeniem dokumentacji 
pracowniczej, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem, jak również realizacji praw i obowiązków stron stosunku pracy wynikających z zawartych umów, 
powszechnie obowiązujących i wewnątrzzakładowych przepisów prawa. 

Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przetwarzane będą w okresie wymaganym do negocjowania umowy, jej 
ewentualnej realizacji, upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z ww. czynności i okresu do 
realizacji praw z tytułu środków zaskarżenia, jak również i upływu okresu niezbędnego dla wypełnienia przez ADO danych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
 
Dane mogą być udostępniane podmiotom sprawującym uprawnienia właścicielskie nad ADO, podmiotom realizującym 
obowiązki związane z zawarciem, zmianą i realizacją zawartych umów, podmiotom współpracującym z nami w świadczeniu 
usług, jak też prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą, prawniczą, rachunkową lub świadczącym usługi 
informatyczne, usługi ochrony lub utrzymania czystości, jak też uprawnionym organom publicznym.  
 
Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
W związku z przetwarzaniem Danych przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, prawo do otrzymania ich kopii, do 
sprostowania Danych, do żądania usunięcia Danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, do przenoszenia 
Danych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uznają Państwo, iż przetwarzanie Danych narusza obowiązujące przepisy prawa. 
  
Podanie Danych ma charakter dobrowolny, ale jest wymagane do zawarcia, zmian i realizacji ww. umów. 

 
W sprawach dotyczących ochrony Danych i realizacji Państwa praw wynikających z ich przetwarzania prosimy kontaktować 
się mailowo pod adresem: info@stoczniacesarska.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 58 76 77 980 lub pisemnie na 
wskazany powyżej adres Stocznia Cesarska Development sp. z o.o. 
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