Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do
wykonania, nadzoru, oraz kontaktów służbowych w związku z realizacją
Umowy/Porozumienia z PGNiG TERMIKA SA
Szanowna Pani / Szanowny Panie,
zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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) („RODO”), informujemy,
że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w
Warszawie (03-216) przy ul. Modlińskiej 15, KRS 0000025667 („Administrator”).
Koordynator ds. ochrony danych osobowych (KODO)
Administrator wyznaczył Koordynatora ds. ochrony danych („KODO”), z którym można
kontaktować się:


pod adresem e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl,



telefonicznie pod numerem: 22 587 49 00,



pisemnie pod adresem: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania kontaktów służbowych,
nadzoru i ustalenia uprawnień w związku z zawarciem i wykonaniem Porozumienia oraz
ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami powstałymi w
związku z realizacją Umowy/Porozumienia – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.

Kategorie danych
Przetwarzane dotyczy następujących kategorie danych zwykłych:


dane podstawowe (w celu identyfikacji),



dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną
oraz kontaktu telefonicznego).

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:


pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora,



podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w celu i zakresie związanym
z realizacją Umowy/Porozumienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora,



podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania
kontaktów związanych z zawarciem i realizacją Umowy/Porozumienia, jak również przez
okres niezbędny do przechowywania Umowy/Porozumienia dla celów archiwalnych, w tym
przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania
danych przez określny czas.
Prawa osoby, której dane dotyczą
W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:


dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych
osobowych,



usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,



przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o
przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są
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przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.
Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu
administratorowi danych,


wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył
przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Koordynatorem ds.
ochrony danych osobowych w sposób opisany powyżej.
Źródło pochodzenia danych

Jeżeli

nie

przekazała/ał

Pani/Pan

swoich

danych

osobowych

bezpośrednio

Administratorowi, to zostały one udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę lub
kontrahenta, który wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktów związanych z zawarciem,
nadzorem i wykonaniem Umowy/Porozumienia.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
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