AVISO DE PRIVACIDADE GERAL
•
INTRODUÇÃO
o
OSM Maritime Group respeita e está comprometida com a proteção de suas informações pessoais e privacidade e irá coletar, usar,
processar, compartilhar, divulgar e/ou reter qualquer informação pessoal sobre você de acordo com a legislação de proteção de
dados relevante.
Este aviso de privacidade se aplica às informações obtidas por meio deste site e às atividades do OSM Maritime Group. O Grupo
OSM Marítimo é composto por diferentes pessoas jurídicas, cujos detalhes podem ser encontrados no Apêndice 1 deste aviso.
Este aviso de privacidade é emitido em nome do OSM Maritime Group, portanto, quando mencionamos "OSM", "OSM Group",
"nós", "nos" ou "nosso" neste aviso de privacidade, estamos nos referindo à empresa relevante no OSM Grupo Marítimo
responsável pelo processamento de seus dados.
É importante que você leia este aviso de privacidade junto com qualquer outro aviso de privacidade que possamos fornecer em
ocasiões específicas quando estamos coletando ou processando seus dados pessoais para que você esteja totalmente ciente de
como e por que estamos usando seus dados.
Este aviso de privacidade complementa outros avisos e políticas de privacidade e não tem a intenção de substituí-los.
Este site não se destina a crianças e não coletamos intencionalmente dados relativos a crianças.

COMO E POR QUE USAMOS OS DADOS PESSOAIS

1.

Quando você visita o site osm.no

Quando você visita o site osm.no, coletamos dados por meio de cookies, conforme descrito em nosso Aviso de cookies do site e na seção
VI abaixo. As informações que coletamos por meio de cookies consistem em dados relacionados ao seu dispositivo, endereço IP e seu uso
do site. Usamos os dados coletados por meio de cookies com o objetivo de oferecer a você a melhor experiência do usuário e para
melhorar o conteúdo do site, rastreando os padrões de uso e as preferências de gravação. Você pode aceitar e rejeitar cookies acessando
a seção de configurações do seu navegador.

2.

Quando você nos contata

Quando você nos contata, por exemplo para ofertas de clientes ou para feedback do site, podemos coletar dados pessoais sobre você,
como seu nome, endereço de e-mail e outras informações que você deseja nos fornecer para responder ao seu comentário ou consulta. Se
você se registrar em um de nossos eventos, podemos coletar informações sobre o seu nome, informações de contato e, se aplicável,
preferências alimentares ou informações semelhantes.
A base legal para este processamento é que o processamento é necessário para cumprir um contrato com você ou para tomar medidas
antes de celebrar um contrato, ou que é de nosso interesse legítimo atender sua solicitação e melhorar nossos negócios e serviços e estes
interesses não são substituídos por seus direitos de proteção de dados.
3.

Recrutamento

Quando você se candidata a um emprego por meio do site, usamos um portal de candidatura de emprego operado por um provedor de
serviços externo em nosso nome, para processar e lidar com sua candidatura. Quando você se candidata a um emprego, coletamos seu
nome, informações de contato, currículo, nível de escolaridade, competências e habilidades, carreira e experiências de trabalho. Se for
relevante, você também pode nos fornecer seu número de seguro social, certificados de trabalho, referências e outras informações
relevantes. Usamos essas informações para determinar sua elegibilidade para o cargo ao qual se candidata, avaliando se você é o
candidato certo para o cargo em questão.
Com o seu consentimento, também podemos reter seus dados para fins de identificá-lo como um candidato potencial para futuras vagas
adequadas e/ou para informá-lo de futuras vagas adequadas.
A base legal para processar e armazenar a sua candidatura a emprego, CV e informações relacionadas é o seu consentimento e que o
processamento é necessário para tomar as medidas que lhe forem solicitadas antes de celebrar um contrato. Você pode retirar seu
consentimento ou atualizar suas informações a qualquer momento por meio do portal de inscrição de emprego ou entrando em contato
conosco em dataprotection@osm.no
Para determinados cargos, pode ser necessário processar seus registros criminais para garantir que você tenha permissão para
desempenhar a função em questão. Essas informações serão processadas apenas de acordo com o Artigo 10 do RGPD e a legislação
local aplicável.

4.

Gestão e suporte

OSM Maritime Group processa dados relacionados a negócios sobre clientes, fornecedores e parceiros, e seus funcionários, para apoiar e
gerenciar relacionamentos com clientes, fornecedores ou parceiros (internos/externos), para fornecer produtos e serviços a terceiros, bem
como para negócios operação e proteção de interesses comerciais e segurança.
A base legal para esse processamento são nossos interesses comerciais legítimos em garantir uma boa gestão e suporte para clientes,
fornecedores, parceiros e terceiros e em cumprir com as obrigações legais. Em algumas ocasiões, a base legal também pode ser o
consentimento.
5.

Conformidade com as obrigações legais e informações relativas aos processos judiciais

OSM Maritime Group pode processar dados pessoais necessários para cumprir obrigações legais, por exemplo, informações fiscais e
contábeis e informações relacionadas a processos judiciais. O objetivo e a base legal para esse processamento são nossas obrigações
legais e interesses legítimos no estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais.
6.

Se você não fornecer dados pessoais

Quando precisamos coletar dados pessoais por lei ou nos termos de um contrato que temos com você e você não fornece esses dados
quando solicitado, podemos não ser capazes de executar o contrato que temos ou estamos tentando celebrar com você (por exemplo, para
fornecer nossos serviços). Nesse caso, podemos ter que cancelar um produto ou serviço que você tem conosco, mas iremos notificá-lo se
for o caso no momento.

COMO SE RECOLHE OS SEUS DADOS PESSOAIS?
No curso de suas negociações normais conosco, podemos coletar informações pessoais diretamente de você quando você:
- Envie sua inscrição de emprego, currículo, folha de dados pessoais e inscrições semelhantes.
- Preencher formulários, contratos e acordos necessários para o processamento de seus pedidos de emprego
- Envie suas informações pessoais ao se registrar no “E-Crew”, nosso sistema online de gerenciamento de candidatos e tripulação.
- Envie suas informações pessoais ao se registrar em nosso “Quiosque de Candidatos” nas Filipinas.
- Outras comunicações conosco (como quando você nos contata para perguntas sobre disponibilidade de emprego ou status de sua
inscrição).
Também podemos coletar informações indiretamente de terceiros (como head hunters, provedores de verificação de antecedentes e
agências de recrutamento) para os quais você deu consentimento para a divulgação de tais informações relacionadas a você e
onde permitido por lei.
Conforme você interage com nosso site, coletamos automaticamente dados técnicos sobre seu equipamento, ações de navegação
e padrões. Isso nós coletamos usando cookies, add-in ou outras tecnologias semelhantes. Use nossa página Aviso de cookies do
site para obter mais informações.
LINKS DE TERCEIROS
o

Este site pode incluir links para sites, plug-ins e aplicativos de terceiros. Clicar nesses links ou habilitar essas conexões pode permitir
que terceiros coletem ou compartilhem dados sobre você. Não controlamos esses sites de terceiros e não somos responsáveis por
suas declarações de privacidade. Ao sair do nosso site, recomendamos que você leia o aviso de privacidade de cada site que visitar.

COOKIES
o

Cookies são arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informações que são baixadas para o seu dispositivo quando você
visita um site. Os cookies são então enviados de volta ao site de origem em cada visita subsequente ou a outro site que reconheça
esse cookie. Você pode configurar seu navegador para recusar todos ou alguns cookies do navegador ou para alertá-lo quando sites
configuram ou acessam cookies. Se você desabilitar ou recusar cookies, observe que algumas partes deste site podem se tornar
inacessíveis ou não funcionar corretamente. Para obter mais informações sobre os cookies que usamos, consulte nosso Website
Cookie Notice.

DIVULGAÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS
o

Compartilhamos seus dados pessoais com as partes indicadas abaixo para os fins descritos acima.
- Terceiros internos, sendo outras empresas do Grupo OSM Maritime com sede na UE e em países fora da UE. Para a lista completa
das entidades que fazem parte do Grupo Marítimo OSM, com sua localização geográfica, consulte o apêndice 1 deste aviso
- Não compartilhamos as informações que coletamos sobre você no site com terceiros. No entanto, podemos compartilhar essas
informações com agências de aplicação da lei, governo e órgãos reguladores para cumprir as obrigações legais e regulatórias.

TRANSFERÊNCIAS DE DADOS INTERNACIONAIS
o

Compartilhamos seus dados pessoais dentro do OSM Maritime Group. Isso envolverá a transferência de seus dados para fora do
Espaço Econômico Europeu (EEE). Nem todos os países oferecem o mesmo nível de proteção em relação às informações pessoais
que no EEE.

Sempre que necessário para fazer tais transferências, cumpriremos nossas obrigações legais e regulamentares em relação às
informações pessoais.
Isso incluirá ter uma base legal para a transferência de informações pessoais e colocar salvaguardas adequadas em vigor para
garantir um nível adequado de proteção para as informações pessoais.
COMO PROTEGEMOS SUAS INFORMAÇÕES?
o

Para proteger suas informações pessoais contra uso indevido, alteração, perda ou destruição e contra acesso ou divulgação acidental
ou não autorizado, aplicamos estritamente este Aviso dentro da Empresa e implementamos medidas e procedimentos de segurança
física, organizacional e técnica apropriados.
Essas medidas/procedimentos são regularmente revisados e atualizados a fim de manter a exatidão e integridade das informações.
Implementaremos as mudanças necessárias para garantir a segurança contínua de suas informações pessoais.
Além disso, limitamos o acesso aos seus dados pessoais aos funcionários, agentes, contratados e outros terceiros que precisam
saber.

POR QUANTO TEMPO USAREMOS SEUS DADOS PESSOAIS?
o

Apenas reteremos seus dados pessoais pelo tempo razoavelmente necessário para cumprir os fins para os quais os coletamos,
incluindo para fins de atender a quaisquer requisitos legais, regulamentares, fiscais, contábeis ou de relatórios. Podemos reter seus
dados pessoais por um período mais longo em caso de reclamação ou se acreditarmos que há uma perspectiva de litígio em relação
ao nosso relacionamento com você.

Para determinar o período de retenção apropriado para dados pessoais, consideramos a quantidade, natureza e sensibilidade dos
dados pessoais, o risco potencial de danos do uso não autorizado ou divulgação de seus dados pessoais, os fins para os quais
processamos seus dados pessoais, e se podemos atingir esses objetivos por outros meios e os requisitos legais, regulatórios, fiscais,
contábeis ou outros aplicáveis.
Em algumas circunstâncias, você pode nos pedir para excluir seus dados: consulte “Seus direitos legais” abaixo para obter mais
informações.
Em algumas circunstâncias, iremos tornar anônimos seus dados pessoais (para que não possam mais ser associados a você) para
fins de pesquisa ou estatística, caso em que podemos usar essas informações indefinidamente sem aviso prévio.
SEUS DIREITOS LEGAIS
o

Sob certas circunstâncias, você tem direitos sob as leis de proteção de dados em relação aos seus dados pessoais.
- Solicite acesso aos seus dados pessoais
- Solicite a correção de seus dados pessoais
- Solicite o apagamento de seus dados pessoais
- Objeto de processamento de seus dados pessoais
- Solicitar restrição de processamento de seus dados pessoais
- Solicite a transferência de seus dados pessoais
- Direito de retirar o consentimento
Você tem o direito de:
Solicite acesso aos seus dados pessoais (comumente conhecido como “solicitação de acesso do titular dos dados”). Isso permite
que você receba uma cópia dos dados pessoais que temos sobre você e verifique se os estamos processando legalmente.

Solicitar correção dos dados pessoais que mantemos sobre você. Isso permite que você tenha quaisquer dados incompletos ou
imprecisos que mantemos sobre você corrigidos, embora possamos precisar verificar a precisão dos novos dados que você nos
fornece.
Solicitar apagamento dos seus dados pessoais. Isso permite que você nos peça para excluir ou remover dados pessoais quando
não houver um bom motivo para continuarmos a processá-los. Você também tem o direito de nos solicitar a exclusão ou remoção de
seus dados pessoais quando tiver exercido com êxito seu direito de se opor ao processamento (veja abaixo), onde possamos ter
processado suas informações ilegalmente ou onde formos obrigados a apagar seus dados pessoais para cumprir a legislação local.
Observe, no entanto, que nem sempre podemos atender à sua solicitação de apagamento por motivos legais específicos que serão
notificados a você, se aplicável, no momento da sua solicitação.
Objeto de processamento dos seus dados pessoais, nos quais estamos contando com um interesse legítimo (ou de terceiros) e há
algo na sua situação particular que o faz querer se opor ao processamento por este motivo, pois você sente que isso afeta seus
direitos e liberdades fundamentais. Você também tem o direito de contestar onde estamos processando seus dados pessoais para
fins de marketing direto. Em alguns casos, podemos demonstrar que temos motivos legítimos convincentes para processar suas
informações que anulam seus direitos e liberdades.
Solicitar restrição de processamento dos seus dados pessoais. Isso permite que você nos peça para suspender o processamento
de seus dados pessoais nos seguintes cenários:
- Se você quiser que estabeleçamos a precisão dos dados
- Onde o nosso uso dos dados é ilegal, mas você não quer que os apaguemos
- Onde você precisar que guardemos os dados, mesmo que não os solicitemos mais, pois você precisa deles para estabelecer,
exercer ou defender ações judiciais
- Você se opôs ao nosso uso de seus dados, mas precisamos verificar se temos motivos legítimos para usá-los
Solicite a transferência de seus dados pessoais para você ou para terceiros. Forneceremos a você, ou a um terceiro escolhido por
você, seus dados pessoais em um formato estruturado, comumente usado e legível por máquina. Observe que esse direito se aplica
apenas às informações que processamos por meios automatizados, onde o processamento é feito com base em seu consentimento
ou para que possamos executar um contrato com você.

Retire o consentimento a qualquer momento onde contamos com o consentimento para processar seus dados pessoais. No
entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer processamento realizado antes de você retirar o seu consentimento. Se você retirar
seu consentimento, podemos não ser capazes de fornecer certos serviços a você. Iremos informá-lo se for este o caso no momento
em que retirar o seu consentimento.
Você pode exercer qualquer um dos direitos estabelecidos acima entrando em contato conosco em dataprotection@osm.no
NENHUMA TAXA GERALMENTE EXIGIDA
Você não terá que pagar nenhuma taxa para acessar seus dados pessoais (ou para exercer qualquer um dos outros direitos). No
entanto, podemos cobrar uma taxa razoável se sua solicitação for claramente infundada, repetitiva ou excessiva. Como alternativa,
poderíamos nos recusar a atender sua solicitação nessas circunstâncias.
O QUE PODEMOS PRECISAR DE VOCÊ
Podemos precisar solicitar informações específicas de você para nos ajudar a confirmar sua identidade e garantir seu direito de
acessar seus dados pessoais (ou de exercer qualquer um de seus outros direitos). Esta é uma medida de segurança para garantir
que os dados pessoais não sejam divulgados a qualquer pessoa que não tenha o direito de recebê-los. Também podemos entrar em
contato com você para solicitar mais informações em relação à sua solicitação para acelerar nossa resposta.
LIMITE DE TEMPO PARA RESPONDER
Tentamos responder a todos os pedidos legítimos dentro de um mês. Ocasionalmente, pode levar mais de um mês se sua solicitação
for particularmente complexa ou se você tiver feito uma série de solicitações. Neste caso, iremos notificá-lo e mantê-lo atualizado.

DETALHES DO CONTATO
OSM Maritime Group
P.O. Box 1684, NO-4857
Arendal, Noruega
+47 41 49 20 00
Para as Filipinas, você pode contatá-los diretamente usando os detalhes abaixo:
OFICIAL DE PRIVACIDADE DE DADOS
OSM Maritime Services Inc e OSM Ship Management Pte. Ltd.
OSM Building, 479 Pedro Gil Street Ermita, Manila 1000 Filipinas
No de Contato: +6325238871
No. de Fax: +6323021132
Email: dataprivacyofficermanila@osm.no
Para o Brasil, você pode contatá-los diretamente usando os detalhes abaixo:
OSM Brasil Gerenciamento de Operações Marítimas Ltda.
Rua da Assembléia, 10 sala 2213 – Rio de Janeiro - Brasil
No de Contato +5521 99218 0810
Email :dataprivacyofficerbrazil@osm.no
Você tem o direito de fazer uma reclamação a qualquer momento à autoridade supervisora em questão por questões de proteção de
dados.
Gostaríamos, no entanto, de apreciar a oportunidade de lidar com suas preocupações antes de abordar a autoridade supervisora,
portanto, entre em contato conosco em primeira instância.
Observe que a OSM se reserva o direito de alterar este Aviso de Privacidade a qualquer momento, sem aviso prévio, a fim de cumprir
nossos objetivos comerciais legítimos ou cumprir os requisitos governamentais e regulamentares. Iremos notificá-lo de quaisquer
atualizações e alterações através de nosso site oficial ou por e-mail.

APÊNDICE 1 – ENTIDADES LEGAIS OSM
País

Endereço

OSM Australia Pty Ltd

Australia

Level 11, 77 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia

OSM do Brasil Maritimas LTDA

Brasil

Rua da Assembleia, 10 - 2213 - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
ZIP Code 20011-901

OSM Crew Management Congo SARLU

Congo

OSM Africa Ltd

Chipre

OSM Crew Management Ltd.

Chipre

OSM People International Ltd

Chipre

OSM Crew Aps

Dinamarca

OSM Crew Management Dinamarca ApS

Dinamarca

OSM Crossway Eagle ApS

Dinamarca

OSM Dinamarca ApS

Dinamarca

OSM Offshore Dinamarca Aps

Dinamarca

OSM Ship Management Finlândia AB

Finlândia

OSM HOUSE, 22 Amathountos Avenue
Agios Tychonas 4532
Limassol, Chipre

Amaliegade 33B, 2nd floor, DK-1256 Copenhagen K

GATE8 BUSINESS PARK, ALTO 4th Ayritie 8A, 01510 Vantaa

OSM Crew Management Letônia

Letônia

DOF OSM Marine Services AS

Noruega

OSM Crew Management AS

Noruega

OSM Drilling AS

Noruega

OSM Marine Crew 2 AS

Noruega

OSM Marine Crew 3 AS

Noruega

OSM Marine Crew AS

Noruega

OSM Maritime AS

Noruega

OSM Maritime Group AS

Noruega

OSM Offshore AS

Noruega

OSM People Noruega AS

Noruega

OSM Ship Management AS

Noruega

Nordic Medical Clinic

Filipinas

OSM Maritime Services Inc

Filipinas

Republikas Laukums No. 3, 1st floor, office No. 105 LV-1010, Riga

Svinoddveien 12, N-4836 Arendal, Noruega

OSM Building, 479 Pedro Gil Street, Ermita, Manila, Metro Manila, Philippine
OSM ROHQ

Filipinas

OSM Poland Sp. Z o.o.

Poland

Al. Grunwaldzka 472 D 80-309 Gdansk, Poland

OSM Crew Management St. Petersburg

Russian
Federation

3A Konstitutsii Square, 6th floor
Piramida Business Centre
196247, St.Petersburg, Russia

OSERV Pte Ltd.

Singapura

1 Magazine Road
#03-10 Central Mall,

OSM Ship Management Pte Ltd

Singapura

Singapura 059567

OSM Tanker Management Pte ltd

Singapura

OSM Crew Management AB

Suécia

Lilla Bommen 5A, Hiss A 6 tr
SE-411 04 Gothenburg, Suécia

OSM Crew Management Ucrânia Ltd

Ucrânia

2nd floor, Zhukovskogo street 33, Odessa 65045, Ucrânia

OSM Crew Management Aberdeen Ltd

Reino Unido

OSM Offshore Aberdeen Ltd.

Reino Unido

Crew America, Inc

Estados Unidos

OSM Offshore Resources Inc

Estados Unidos

7 Queen's Gardens, Aberdeen AB15 4YD, UK

1505 Highway 6 South - Ste. 100
Houston, Texas, USA 77077

