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APPENDIX TO ASPO EMPLOYEE DATA PRIVACY POLICY CONCERNING SEAFARERS
In addition to group employee data privacy policy, ESL Shipping Ltd collects, retains and distributes to
authorities and other stakeholders, as required, personal data regarding employees certificates of
competencies, travel documents and medical certificates.
The distribution requirements are based, but not limited to, international Codes and Conventions ratified by
the flag state, such as: STCW - International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, International Safety Management (ISM) Code, Maritime Labour Convention,
2006, etc.
It is also to be noted, that vessels must comply with varying port states and harbour regulations regarding
submission of employee data, as applicable.
Employee personal data is always handled with strict confidentiality within ESL Shipping Ltd and between
ESL Shipping Ltd and external recruiting services, travel agencies, authorities, etc. These third parties may
be located outside EU and secure ways to handle and transfer personal data are adhered to.
All personal certificates and documents are kept locked in Masters custody during employees work period
on-board. The Master shares personal data only in accordance with the above principles.

LIITE ASPO HENKILÖSTÖN TIETOSUOJASELOSTE

Konsernin tietosuojaselosteen lisäksi, ESL Shipping Oy kerää, tallentaa ja jakaa viranomaisille ja muille
sidosryhmille tarvittaessa merihenkilöstön tietoja, koskien pätevyyksiä, matkustusasiakirjoja ja
lääkärintodistuksia.
Vaatimukset tietojen jakamisesta perustuvat ensisijaisesti kansainväliseen säännöstöön ja lippuvaltion
ratifioimaan lainsäädäntöön, kuten esim: STCW - International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers, International Safety Management (ISM) Code, Maritime
Labour Convention, 2006, etc.
On huomioitavaa, että laivojen tulee noudattaa myös eri satamavaltioiden lainsäädäntöä ja satamien
määräyksiä ja sääntöjä koskien henkilötietojen luovuttamista, soveltuvin osin.
Henkilöstön henkilötietoja käsiteltäessä otetaan aina huomioon tietojen luottamuksellisuus ja niitä käsitellään
sen mukaisesti ESL Shipping Oy:n sisällä sekä henkilötietojen välityksessä ESL Shipping Oy:n ja
miehitysagenttien, matkatoimistojen, viranomaisten, jne. kanssa. Nämä kolmannet osapuolet voivat sijaita
EU.n ulkopuolella ja tietojenkäsittelyssä sitoudutaan noudattamaan turvallisia käsittelytapoja.
Laivalla päällikkö säilyttää yllämainittuja miehistön henkilökohtaisia asiakirjoja lukittuna ja luovuttaa niistä
tietoja näiden periaatteiden mukaisesti.
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