Zgodnie z art. 13 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 osobowych) (Dz. Urz. UE
L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (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 przetwarzane są w celu:
a) obsługi organów statutowych PGG S.A. oraz wykonywania praw i obowiązków
właścicielskich

PGG

S.A.

wobec

podmiotów

powiązanych

kapitałowo,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
•

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię
jest Kodeks Spółek Handlowych oraz Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym;

b) zidentyfikowania podmiotów powiązanych z PGG S.A., na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO:
•

Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora, tj. zidentyfikowania podmiotów
powiązanych z PGG S.A.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
Firmy świadczące usługi audytorskie.
Firmy świadczące usługi doradztwa i usługi prawne.
Firmy świadczące usługi archiwizacyjne.
Banki.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 10 lat po zakończeniu pełnienie funkcji.
Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać
wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. 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.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
•

w przypadku, o którym mowa powyżej w punkcie 3 lit. a - obowiązkiem
prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych;

•

w przypadku, o którym mowa powyżej w punkcie 3 lit. b – dobrowolne,
jednakże jest niezbędne dla ustalenia podmiotów powiązanych z PGG S.A.

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
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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