
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH 

PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACJI W GDYNIA CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O 

 
 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają 

identyfikację osoby ("Dane osobowe"). Gdynia Container Terminal Sp. z. o. o. z siedzibą w Gdyni 

(„GCT” lub „Spółka”) uznaje, że ochrona danych osobowych ma podstawowe znaczenie dla 

budowania i zachowania zaufania pracowników, osób ubiegających się o pracę, kontrahentów i 

klientów Spółki. GCT zobowiązuje się do ochrony Danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) („RODO”) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi 

przepisami i regulacjami zapewniającymi ochronę Danych osobowych ("Przepisy o ochronie 

danych"). 

Niniejsza informacja przedstawia charakterystykę przetwarzania Państwa Danych osobowych 

przez GCT. W informacji przedstawione zostały również przysługujące Państwu prawa w zakresie 

Danych osobowych przetwarzanych przez GCT. 

 
 

Administrator Danych osobowych 

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Gdynia Container Terminal Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, (81-184) przy ul. Energetyków 5, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000901814, NIP: 586-00-20-200, wysokość 

kapitału zakładowego wpłaconego 11.379.300,00 złotych. 

Dane kontaktowe: 

Gdynia Container Terminal Sp. z o.o.  

ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia  

e-mail: sekretariat@gct.pl 
Tel.: 58 78 55 332 

Fax: 58 78 55 336 

 

Cel przetwarzania Danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe zebrane przez GCT będą przetwarzane w celu realizacji procesów kadrowych, 
związanych z ubieganiem przez Państwa o zatrudnienie w Spółce, celem przetwarzania jest 

realizacja działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o pracę. W szczególności 

przetwarzanie Państwa Danych osobowych ma miejsce w celu zabezpieczenia interesów Spółki i 

wykonania praw i obowiązków ciążących na GCT, jako Państwa potencjalnym pracodawcy. 

Państwa Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji innych prawnie 

uzasadnionych interesów Spółki, związanych z ubieganiem się przez Państwa o zatrudnienie 

(m.in. bezpieczeństwo i ochrona mienia, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa). 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych jest – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) 

RODO – niezbędność przetwarzania Danych osobowych do podjęcia działań na Państwa żądanie 

(związane z ubieganiem się o zatrudnienie w GCT), przed zawarciem umowy o pracę. 

Przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, 
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której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Podanie Danych osobowych takich jak: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) data urodzenia; 

3) dane kontaktowe; 

4) wykształcenie; 

5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 

jest wymogiem ustawowym prawnym ustanowionym w Kodeksie pracy (art. 221 Kodeksu pracy i 

nast.). Niepodanie ww. Danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procesów kadrowych i 

tym samym zawarcie umowy o pracę. 

Spółka może żądać podania innych Danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to 

niezbędne do wypełniania obowiązku Spółki jako pracodawcy, nałożonego przepisem prawa. 

Przetwarzanie takich innych Danych osobowych będzie odbywać się za Państwa zgodą oraz tylko 

wtedy, gdy będzie to dla Państwa korzystne. Brak zgody lub jej wycofanie nie będzie podstawą 

negatywnego traktowania i nie będzie powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

Wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Państwa Dane osobowe nie będą przetwarzane w wyniku zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 
 

Odbiorcy Danych Osobowych 

Państwa Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim. Zazwyczaj będzie to miało 
związek z realizowanym procesami kadrowymi związanymi z ubieganiem się przez Państwa o 

zatrudnienie i będzie to niezbędne dla ich prawidłowego wykonania. Państwa dane osobowe 

mogą być także ujawniane upoważnionym przez GCT osobom trzecim (np. kadry, IT, służby 

ochrony) w zakresie niezbędnym do realizacji procesów związanych z zatrudnieniem w Spółce. 

Informujemy także, że Spółka jest częścią grupy kapitałowej CK Hutchison Holdings Limited 

zarejestrowanej na Kajmanach z głównym biurem w Hong Kongu („CKHH”). Grupa CKHH zrzesza 

spółki z wielu państw, w tym także z poza Unii Europejskiej. Członkiem CKHH jest Hutchison Ports 

Holding Limited z głównym biurem w Hong Kongu („HPH”), do której należy Gdynia Container 

Terminal Sp. z o.o. Wszystkie spółki działające w grupie CKHH współpracują ze sobą 

strategicznie i w ramach tej współpracy może dojść do ujawniania Państwa Danych osobowych, 

w tym również do państw trzecich, w oparciu zatwierdzone przez Komisję Europejską 

standardowe klauzule umowne. Grupa CKHH w pełni respektuje prawa i obowiązki wynikające z 

RODO, a Państwa Dane osobowe mogą być ujawniane w poszanowaniu do obowiązującego prawa 

i jedynie w minimalnym i niezbędnym zakresie. Podmioty z grupy CKHH podejmują wszelkie 

niezbędne środki prawne i techniczne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. 



Czas przechowywania Państwa Danych osobowych 

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez GCT przez okres podejmowania działań 
związanych z ubieganiem się przez Państwa o zatrudnienie w Spółce, a w okresie dłuższym – 

jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

Przysługujące Państwu prawa wobec przetwarzania Danych osobowych 

Przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od Spółki dostępu do Państwa Danych osobowych, a także żądania przeniesienia 

tych Danych osobowych; 

Mają Państwo prawo do potwierdzenia w Spółce, czy Państwa Dane osobowe są 

przetwarzane, a jeśli tak, do żądania dostępu do tych Danych osobowych. Mają 

Państwo prawo m.in. znać cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych Danych 

osobowych, odbiorców lub kategorie odbiorców. Spółka przy tym bierze pod 

uwagę interesy osób trzecich 

2) żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania Danych osobowych dotyczących Państwa, 

które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych; 

Dla Spółki ważne jest, aby Państwa Dane osobowe były poprawne i aktualne. W 

każdym czasie możecie Państwo żądać poprawienia lub zaktualizowania Państwa 

Danych osobowych. Zachęcamy do niezwłocznego informowania Spółki o 

wszelkich zmianach Państwa Danych osobowych, które zostały Spółce 

przekazane. 

3) żądania od Spółki, w określonych prawem przypadkach, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania Państwa Danych osobowych; 

Możliwość skutecznego skorzystania z przysługującego Państwu prawa do 
usunięcia Danych osobowych jest uzależnione od wystąpienia określonych w art. 

17 RODO warunków. Podobnie, możliwość skorzystania z prawa ograniczenia 

przetwarzania Państwa Danych, jest uzależniona od wystąpienia warunków 

określonych w art. 18 RODO. 

4) wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania Państwa Danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO (tj. w 

sytuacjach, gdy przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Spółce; albo przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa 

interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych) 
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane 

z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny lub drogą e- 

mailową na adres: Gdynia Container Terminal Sp. z o.o.. ul. Energetyków 5, 81-184 Gdynia lub 

e-mail: rodo@gct.pl, Tel.: (58) 78 55 366 , Fax: 58 78 55 344 
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