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The J.S. Hamilton Management Co Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest oddziałem brytyjskiej Agencji
świadczącej usługi w zakresie crewingu morskiego i crew managementu. Nasz oddział pośredniczy
w zatrudnianiu marynarzy na statkach armatorów zagranicznych zgodnie z obowiązującymi
konwencjami międzynarodowymi i przepisami krajowymi.
Poniżej wymieniamy podstawowe wymogi konwencji MLC zgodnie z którymi działamy:
1. Nie pobieramy od marynarzy opłat za pośrednictwo w rekrutacji
2. Współpracujemy tylko z uznanymi armatorami, gwarantującymi poszanowanie praw
marynarzy i przestrzegającymi warunki kontraktów.
3. Marynarz jest informowany z odpowiednim wyprzedzeniem o warunkach zatrudnienia,
prawach i obowiązkach w związku z oferowaną pracą, tak aby mógł się zapoznać z nimi przed
podpisaniem kontraktu.
4. Koszty wyrobienia i odnowienia paszportu, świadectwa zdrowia, książki żeglarskiej,
niezbędnych dokumentów STCW ponosi marynarz . Pozostałe koszty zatrudnienia pokrywa
armator.
5. Nie pośredniczymy w zatrudnianiu marynarzy, którzy nie ukończyli 18 lat
6. Dane osobowe marynarzy są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz z godnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018.
7. Nasi Klienci/Armatorzy ubezpieczają polisą P&I wszystkich marynarzy zatrudnionych na ich
statkach od momentu ich wyjazdu zmiejsca zamieszkania przez cały okres pobytu na statku
aż do momentu powrotu do miejsca zamieszkania. Polisa obejmuje odszkodowanie w
przypadku śmierci marynarza , jego inwalidztwa lub choroby, zgodnie z warunkami
zawartymi w kontrakcie.
8. Zapewnia komunikację poprzez naszą firmę ze wskazaną przez marynarza najbliższą
osobą/rodziną w celu przekazania niezbędnych informacji.
9. Każdy marynarz może złożyć skargę/zażalenie. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone zgodnie
z naszą procedurą skarg marynarskich.
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