Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego Rozporządzenia 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) (Dz. Urz.
L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) (dalej jako „RODO”), informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstańców 30
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.:
Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Aksamit
40-039 Katowice
ul. Powstańców 30,
Tel: 32 75 72 758
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są w następujących celach w oparciu o
niżej wymienione podstawy prawne:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy - podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze takich jak umożliwienie wykonywania praw Akcjonariusza w stosunku
do spółki, zwołanie Walnego Zgromadzenia, realizacja zadań wynikających z umowy
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz innych obowiązków prawnych wynikających
z przepisów prawa w szczególności z ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy
o krajowym rejestrze sądowym. - podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, jakim jest realizacja Polityki
Informacyjnej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w tym wymiana informacji pomiędzy
spółką a Akcjonariuszem, oraz ewentualna obrona przed roszczeniami lub
dochodzenie roszczeń – podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Kategorie odnośnych danych osobowych obejmują Pani/Pana imię i nazwisko, adres
zamieszkania, służbowy adres e-mail i numer telefonu , numer identyfikacyjny np.
PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości , data urodzenia, kraj urodzenia, kraj
rezydencji, kraj obywatelstwa, kraj wydania dokumentu tożsamości, data ważności
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dokumentu tożsamości, stanowisko służbowe, nazwę Akcjonariusza na rzecz którego
Pani/Pan działa, dane zawarte w pełnomocnictwach/ upoważnieniach.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•
•
•
•
•

Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
Firmy świadczące usługi prawne.
Firmy świadczące usługi audytorskie.
Firmy świadczące usługi archiwizacyjne.
Podmioty, które na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów
wartościowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po jego upływie przez okres wymagany przez
obowiązujące przepisy prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. W przypadkach, w których dane osobowe nie zostały przez Polską Grupę Górniczą
S.A. zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, dane te zostały pozyskane od
Akcjonariusza na rzecz którego Pani/Pan działa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest
warunkiem niezbędnym do wykonania zawartych umów, bądź podjęcia określonych
działań przed ich zawarciem, w tym do realizacji Polityki Informacyjnej Polskiej Grupy
Górniczej S.A. wobec Akcjonariusza na rzecz którego Pani/Pan działa, a także
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, przy czym nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art.. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Komunikat dotyczący zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2
W okresie zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, PGG S.A. przetwarza także dane dotyczące zdrowia
osób trzecich przebywających w obiektach PGG S.A. w celu identyfikacji obecności wirusa u
tych osób. Podstawę prawną przetwarzania danych dotyczących zdrowia w omawianym
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przypadku stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. Powyższe dane o stanie zdrowia mogą być
udostępnione przez PGG S.A.:
•

firmom świadczącym na rzecz PGG S.A. usługi ochrony fizycznej w ramach
ewidencjonowania

pobytu

osób

na

terenie

PGG

S.A.

oraz

zapewnienia

bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach PGG S.A.,
•

placówkom opieki zdrowotnej,

•

stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Przedmiotowe dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od
zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19.
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