Regulamin uczestnictwa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w ramach
projektu: Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki
1) Spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane są w formie punktów informacyjnokonsultacyjnych (dalej zwanych punktami), w następujących lokalizacjach i terminach:
a) środy , 24 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia, 15 grudnia, g. 15.00 – 20.00, dzielnica Mokotów,
b) czwartki, 25 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia, g. 15.00 – 20.00, dzielnica
Wilanów.
2) Organizatorem punktów informacyjno-konsultacyjnych jest PGNIG TERMIKA SA.
3) Punkty informacyjno-konsultacyjne są organizowane w celu udzielenia informacji
dotyczących budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki.
4)
Aby
wziąć
udział
w
punkcie
należy
zapisać
się
drogą
mailową:
konsultacje@termika.pgnig.pl. Na konsultację może się zapisać jedna bądź dwie osoby
jednocześnie. Adres konsultacje@termika.pgnig.pl służy tylko i wyłącznie do zapisywania się.
5) Osoby, które nie zapisały się do uczestnictwa w punktach, a pojawią się w punktach, będą
mogły wziąć udział w konsultacjach, pod warunkiem dostępnych wolnych terminów przy
stolikach. Organizator nie gwarantuje, że osoby, które się nie zapiszą, będą miały możliwość
rozmowy z przedstawicielem PGNiG TERMIKA SA.
6) Osoby, które przyjdą na spotkania niezapisane, będą musiały poczekać na swoją kolej,
w miarę dostępnych wolnych terminów. Maksymalna liczba osób przebywających
w poczekalni to 5 osób, ze względu na ograniczenia związane reżimem sanitarnym (liczba
może ulec zmianie, w zależności od aktualnych wytycznych sanitarnych). Pozostałe osoby
będą proszone o zaczekanie na swoją kolej poza budynkiem.
7) Czas przeznaczony na jedną konsultację to 20 minut. Prosimy o punktualne przybycie na
ustaloną wcześniej godzinę. W przypadku, gdy wskazany czas będzie niewystarczający,
pozostałe pytania będzie można skierować drogą mailową na podany przez konsultanta adres
email. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 30 dni od otrzymania zapytania.
8) Dla wspólnego bezpieczeństwa w czasie konsultacji wszyscy zobowiązani są do noszenia
maseczek ochronnych oraz zachowania dystansu 1,5 m od innych uczestników konsultacji.
Przy jednym stanowisku konsultacyjnym jednocześnie będzie mogło przebywać do dwóch
uczestników.
9) Udział w punktach jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją klauzuli RODO dostępnej
na stronie nr 3.
10) Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika spotkania
w przypadku nie stosowania zasad bezpieczeństwa (pkt. 8) lub w przypadku innego
zachowania zagrażającego spokojnemu przebiegowi konsultacji. Prosimy o stosowanie się do
zaleceń prowadzących.
11) Udział w punktach jest równoznaczny z tym, że uczestnik oświadcza i zapewnia, że
w związku z istniejącym stanem epidemii SARS CoV-2, ma pełną świadomość możliwości
wystąpienia ryzyka zakażeniem wirusem SARS CoV-2 przez osoby uczestniczące
w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych i związanymi z tym konsekwencjami.
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12) W spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych nie może wziąć udział osoba, u której
w ciągu ostatnich 14 dni:
a) wystąpiły objawy wskazujące na zarażenie się wirusem SARS CoV-2,
b) w ciągu ostatnich 14 miała kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy wskazujące na
zarażenie wirusem SARS CoV-2.
13) Gdyby z jakichś względów uczestnik po zapisaniu się do punktu nie mógł pojawić się na
wyznaczoną godzinę, prosimy o poinformowanie o tym organizatora do 2 dni przed
planowanym spotkaniem, tak, aby zwolnić termin dla innych zainteresowanych.
14) Rejestracja obrazu i dźwięku ze spotkania bądź wypowiedzi uczestników lub
prowadzących/ekspertów ze strony PGNiG TERMIKA, każdorazowo wymaga zgody ze strony
organizatorów spotkania. Wypowiedzi prowadzących bądź ekspertów, które mają być
opublikowane wymagają autoryzacji. W tym celu należy przygotowany materiał przesłać na
adres e-mail: konsultacje@termika.pgnig.pl.
15) Organizator zastrzega, że regulamin może ulec zmianie, szczególnie w przypadku zmian
wynikających z nowych obostrzeń związanych z pandemią SARS CoV-2.
16) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań w przypadku czynników
niezależnych od organizatora.
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KLAUZULA INFORMACYJNA - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Projekt: Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA SA z siedzibą przy
ul. Modlińskiej 15, 03-216 w Warszawie, info@termika.pgnig.pl.
2) W PGNiG Termika SA wyznaczony został Koordynator Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się drogą mailową: ochrona.danych@termika.pgnig.pl bądź
telefonicznie: + 48 22 587 49 00 w godzinach od 8:00 – 14:00.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO).
Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem.
4) Dane osobowe w postaci adresu imienia, nazwiska, adresu email, telefonu, przynależność
do grupy interesariuszy, którą reprezentuje uczestnik konsultacji oraz wizerunku będą
przetwarzane przez PGNiG TERMIKA SA, w celu niezbędnym do wykonania działań
w związku z organizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach projektu „Budowa
jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki”.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca 2022 roku. Po tym czasie dane
osobowe zostaną usunięte.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie
podania danych jest brak możliwości uczestniczenia w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10) Udział w punkcie informacyjno-konsultacyjnym jest dobrowolny i równoznaczny
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników punktu informacyjnokonsultacyjnego.
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie podanym
w regulaminie.
Z administratorem danych można się skontaktować: Z Administratorem danych można się
skontaktować:
• na adres e-mail: www@termika.pgnig.pl
• telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00
• pisemnie na adres siedziby administratora.
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.
Przyjmuję także do wiadomości, że moje dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zgoda może być w każdym momencie wycofana, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania
niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikających z odrębnych przepisów.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, że podane przeze mnie
dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

___________________________________
data i czytelny podpis
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