Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i/lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 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

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA SA
z siedzibą w Warszawie (03-216), ul. Modlińska 15.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
na adres e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl;
telefonicznie pod numerem 22 587 49 00;
lub pisemnie na adres: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

3. Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym
można skontaktować się na adres e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• rejestracji wejść i wyjść,
• przebywania na terenach i obiektach Spółki PGNiG TERMIKA SA,
• dochodzenie roszczeń.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu PGNiG TERMIKA SA, tj. zapewnienie bezpieczeństwa
obiektów Spółki PGNiG TERMIKA SA, a także dochodzenie roszczeń.

6.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do
wejścia na tereny i do obiektów należących do Spółki PGNiG TERMIKA SA.

7.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, Nr
dokumentu tożsamości, miejsce zatrudnienia (firma).

8.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty zapisania
informacji w systemie, lub od daty wycofania zgody.

9.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Administratora:
•

dostawcy usług IT,

•

firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia

•

firmy świadczące usługi w zakresie administrowania i serwisowania systemu
kontroli dostępu.

11.

Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo żądania informacji o zakresie
przetwarzania swoich danych osobowych, prawie dostępu do treści tych danych,
uzupełnienia, przenoszenia, uaktualnienia i sprostowania, gdy są one niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe, ograniczenia, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

12.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
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