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IP13.10 Data Protection & GDPR Policy Statement

1. Introduction
This policy sets out the obligations of Crossland Tankers Ltd (“the Company”) regarding data protection
and the rights of all interested parties (“data subjects”) in respect of their personal data under the General
Data Protection Regulation (“the Regulation”).
The Regulation defines “personal data” as any information relating to an identified or identifiable natural
person (a data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly,
in particular by reference to a wide range of personal identifiers such as a name, an identification number,
location data, an online identifier, to name but a few. This regulation governs both automated personal
data and manual filing systems.
This policy sets out the procedures that are followed by the Company when dealing with personal data
as per the GDPR and data protection principles.
The procedures and principles set out herein must always be followed by the Company, its employees,
agents, contractors, or other parties working on behalf of the Company.
The Company is committed not only to the letter of the law, but also to the spirit of the law and places
high importance on the correct, lawful, and fair handling of all personal data, respecting the legal rights,
privacy, and trust of all individuals with whom it deals.
2. The Data Protection Principles
This policy aims to ensure company compliance with the Regulation and data principles. The principles
are rules with which any party handling personal data must comply.
a)

The Company must process personal data lawfully, fairly, and in a transparent manner in relation to,
individuals.

b)

The data is collected for specified, explicit, and legitimate purposes and not further processed in a
manner that is incompatible with those purposes; (Note: further processing for archiving purposes in
the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall not be
incompatible with the initial purposes).

c)

The data collected is adequate, relevant, and limited to what is necessary in relation to the purposes
for which it is processed.

d)

The information held is accurate, kept up to date and if found inaccurate, having regard to the
purposes for which they are processed, is erased, or rectified without delay.

e)

The data held is kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is
necessary for the purposes for which the personal data is processed.

f)

The Company takes care to process the data in a manner that ensures appropriate security,
protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction, or
damage, using appropriate technical or organisational measures.

g)

The Data Controller is responsible for and will be able to demonstrate compliance with the preceding
principles. The Company’s Data Protection Officer is Pearse@crosslandtankers.com

h)

The Company shall keep electronic or written internal records of all personal data collection, holding,
and processing, and the legitimate reason for holding, full details found in our Data Retention Policy.

i)

As per the requirements of the GDPR guidelines, the Company shall carry out Privacy Impact
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Assessments (PIA’s) when and as required under the Regulation. The Privacy Impact Assessments
shall be overseen by the Company’s Data Protection Officer and will follow the ICO code of practice
on how to conduct a PIA.
The Company are aware of the rights of their data subjects as per the regulation and ensure that they
are informed and provided these rights, when collecting and processing their data.
The following rights include:
a)

Right of access to the information being held.

b)

A right to get the information rectified if they find any factual errors recorded; They can request
access to their information via a subject access request (“SAR”). The Company is required to
respond to this request within one month of receipt. All SAR’s should be forwarded to the Company’s
Data Controller.

c)

Data Subjects also have the right to have their information erased from the system completely (also
known as the ‘right to be forgotten’).

d)

The right to restrict processing of their information especially with other third parties.

e)

The right to data portability by allowing the data subjects to obtain and reuse their personal data for
their own purposes across different services.

f)

The right to object to the processing of their information that the Company holds on them.

g)

Rights with respect to automated decision-making and profiling.

The Company shall ensure that control measures are taken with respect to the collection, holding and
processing of personal data.
All employees, agents, contractors, or other parties working on behalf of the Company shall be made
fully aware of the following individual responsibilities and the Company’s responsibilities under the
Regulation and under this Policy, and shall be provided with a copy of this Policy;
Only those that need access to personal data to carry out their assigned duties correctly shall have
access to personal data held by the Company.
a)

They shall be appropriately trained to do so.

b)

They will be appropriately supervised

c)

Methods of collecting, holding, and processing personal data shall be regularly evaluated and
reviewed

d)

The performance of those employees and other parties working on behalf of the Company handling
personal data shall be regularly evaluated and reviewed.

e)

All employees and other parties working on behalf of the Company handling personal data will be
bound by contract to comply with the GDPR and the Company’s Data Protection Policy.

All agents, contractors, or other parties working on behalf of the Company handling personal data must
ensure that all their employees who are involved in the processing of personal data are held to the same
conditions as those relevant employees of the Company arising out of this Policy and the Regulation;
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Where any agent, contractor or other party working on behalf of the Company handling personal data
fails in their obligations under this Policy that party shall indemnify and hold harmless the Company
against any costs, liability, damages, loss, claims or proceedings which may arise out of that failure.
All personal data breaches must be reported immediately to the Company’s Data Protection Officer.
If a personal data breach occurs and that breach is likely to result in a risk to the rights and freedoms of
data subjects (e.g. financial loss, breach of confidentiality, discrimination, reputational damage, or other
significant social or economic damage), the Data Protection Officer must ensure that the Information
Commissioner’s Office is informed of the breach without delay, and in any event, within 72 hours after
having become aware of it.
This policy shall be deemed effective as of the “Created Date” below. No part of this policy shall have
retroactive effect and shall thus apply only to matters occurring on or after this date.

This policy has been approved and authorised by:
Signed: ____________________________________
Sean McKeown
(Managing Director)
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1. Wprowadzenie
Niniejsza polityka określa obowiązki Crossland Tankers Ltd („Firma”) w zakresie ochrony danych i praw
wszystkich zainteresowanych stron („podmiotów, których dane dotyczą”) w odniesieniu do ich danych
osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („Rozporządzenie”).
Rozporządzenie definiuje „dane osobowe” jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie szerokiego zakresu identyfikatorów osobistych, takich jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wymieniono tylko kilka. Niniejsze
rozporządzenie reguluje zarówno zautomatyzowane dane osobowe, jak i ręczne systemy archiwizacji.
Niniejsza polityka określa procedury stosowane przez Firmę podczas postępowania z danymi
osobowymi zgodnie z RODO i zasadami ochrony danych.
Procedury i zasady określone w niniejszym dokumencie muszą być zawsze przestrzegane przez Firmę,
jej pracowników, agentów, wykonawców lub inne strony pracujące w imieniu Firmy.
Firma jest zobowiązana nie tylko do litery prawa, ale także do ducha prawa i przywiązuje dużą wagę do
prawidłowego, zgodnego z prawem i uczciwego postępowania ze wszystkimi danymi osobowymi, z
poszanowaniem praw, prywatności i zaufania wszystkich osoby, z którymi ma do czynienia.
2. Zasady ochrony danych
Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie zgodności firmy z Rozporządzeniem i zasadami dotyczącymi
danych. Zasady są regułami, których musi przestrzegać każdy podmiot przetwarzający dane osobowe.
a)

Firma musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty w
stosunku do osób fizycznych.

b)

Dane zbierane są w oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami; (Uwaga: dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie
może być niezgodne z pierwotnymi celami).

c)

Zbierane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich
są przetwarzane.

d)

Posiadane informacje są dokładne, aktualne, a jeśli okażą się niedokładne, z uwzględnieniem celów,
dla których są przetwarzane, zostaną niezwłocznie usunięte lub poprawione.

e)

Posiadane dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

f)

Firma dba o to, by dane były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, stosując odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

g)

Administrator Danych jest odpowiedzialny i będzie w stanie wykazać przestrzeganie powyższych
zasad. Inspektor Ochrony Danych Firmy to Pearse@crosslandtankers.com

h)

Firma będzie prowadzić elektroniczną lub pisemną wewnętrzną dokumentację wszystkich
gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych oraz uzasadnionego
powodu przechowywania, pełne szczegóły zawarte w naszej Polityce przechowywania danych.
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Zgodnie z wymogami wytycznych RODO, Spółka przeprowadzi oceny wpływu na prywatność (PIA)
zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Oceny wpływu na prywatność będą nadzorowane przez
Inspektora Ochrony danych Firmy i będą postępować zgodnie z kodeksem postępowania ICO
dotyczącym sposobu przeprowadzania PIA.

Firma jest świadoma praw przysługujących jej osobom, których dane dotyczą, wynikających z
rozporządzenia i zapewnia, że są one poinformowane o tych prawach podczas zbierania i przetwarzania
ich danych.
Następujące prawa obejmują:
a)

Prawo dostępu do przechowywanych informacji.

b)

prawo do uzyskania sprostowania informacji, jeśli stwierdzą, że zostały odnotowane jakiekolwiek
błędy rzeczowe; Mogą poprosić o dostęp do swoich informacji poprzez żądanie dostępu do tematu
(„SAR”). Firma jest zobowiązana odpowiedzieć na to żądanie w ciągu jednego miesiąca od
otrzymania. Wszystkie SAR powinny zostać przekazane do administratora danych firmy.

c)

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do całkowitego usunięcia swoich informacji z
systemu (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”).

d)

Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w szczególności wobec innych osób trzecich.

e)

Prawo do przenoszenia danych poprzez umożliwienie podmiotom danych uzyskiwania i ponownego
wykorzystywania ich danych osobowych do własnych celów w ramach różnych usług.

f)

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich informacji, które Firma posiada na ich
temat.

g)

Prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Firma zapewnia podjęcie środków kontrolnych w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania i
przetwarzania danych osobowych.
Wszyscy pracownicy, agenci, kontrahenci lub inne strony pracujące w imieniu Firmy zostaną w pełni
poinformowani o następujących indywidualnych obowiązkach i obowiązkach Firmy wynikających z
Rozporządzenia i niniejszej Polityki, a także otrzymają kopię niniejszej Polityki;
Dostęp do danych osobowych posiadanych przez Firmę mają tylko osoby, które potrzebują dostępu do
danych osobowych w celu prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków.
a)

Powinny być odpowiednio przeszkolone w tym celu.

b)

Będą odpowiednio nadzorowani.

c)

Metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych będą regularnie
oceniane i przeglądane.

d)

Wyniki pracy tych pracowników i innych osób pracujących w imieniu Firmy zajmującej się danymi
osobowymi będą regularnie oceniane i weryfikowane.

e)

Wszyscy pracownicy i inne strony pracujące w imieniu Firmy zajmujące się danymi osobowymi będą
zobowiązani umową do przestrzegania RODO i Polityki Ochrony Danych firmy.
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Wszyscy agenci, kontrahenci lub inne strony pracujące w imieniu Firmy zajmujące się danymi osobowymi
muszą zapewnić, że wszyscy ich pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych
podlegają takim samym warunkom, jak odpowiedni pracownicy Firmy wynikające z niniejszej Polityki i
rozporządzenia;
W przypadku, gdy jakikolwiek agent, wykonawca lub inna strona pracująca w imieniu Firmy zajmująca
się danymi osobowymi nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki, strona
ta zwolni Firmę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, odpowiedzialności, szkód, strat,
roszczeń lub postępowań, które mogą wyniknąć z tej porażki.
Wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych należy niezwłocznie zgłaszać Inspektorowi Ochrony
Danych Firmy.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które może skutkować ryzykiem naruszenia praw
i wolności osób, których dane dotyczą (np. strata finansowa, naruszenie poufności, dyskryminacja,
uszczerbek na reputacji lub inne znaczące szkody społeczne lub gospodarcze), Inspektor Ochrony
Danych musi zapewnić, że Biuro Komisarza ds. Informacji zostanie poinformowane o naruszeniu
bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o tym naruszeniu.
Niniejsza polityka będzie obowiązywać od „Daty utworzenia” poniżej. Żadna część niniejszej polityki nie
będzie miała mocy wstecznej, a zatem będzie miała zastosowanie tylko do spraw mających miejsce w
tej dacie lub po tej dacie.

Niniejsza polityka została zatwierdzona i autoryzowana przez:
Podpisano przez:______________________________
Sean McKeown
(Dyrektor Zarządzający)
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