
 

   

 

Szanowni Państwo,  

 

informujemy, że rozmowy  telefoniczne z numerami: 

Ec Siekierki -  3771, 3723, 3799 

Ec Żerań – 4708, (22) 811 08 32, 4777, 4784, (22) 811 05 09 

C Kawęczyn – 1750 

Ec Pruszków – 5110, 5120 

oraz połączenia z radiotelefonów TETRA (nr 1988, 1981, 1860) są rejestrowane. 

Rejestrowane są także rozmowy z powyższymi numerami wewnętrznymi  poprzez prefix 

(22) 587. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące i wychodzące z wyżej 

wymienionych numerów.  

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w 

Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa. 

 

2. Z Administratorem danych można się skontaktować: pod adresem e-mail: 

info@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 przetwarzane są: 

 

a) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obiektach PGNiG TERMIKA SA. 

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

PGNiG TERMIKA SA (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

 

b) w celu zabezpieczenia roszczeń Spółki w przypadku zaistnienia zdarzeń stanowiących 

zagrożenie dla infrastruktury Spółki oraz na wypadek prowadzonych  w przyszłości 

postępowań. Ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez PGNiG TERMIKA SA (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO).  
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie podanym przez Panią/Pana w 

trakcie rozmowy telefonicznej.   

 

6. Nagrania rozmów będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników PGNiG 

TERMIKA SA. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być także dostawcy firm 

świadczących usługi w zakresie IT.  

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok od chwili zakończenia rejestracji 

rozmowy telefonicznej. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął 

wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do 

czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom i 

jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych 

danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym 

postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania 

faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

11.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

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. 

 

13.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi 

identyfikację rozmówcy, a tym samym utrudni pełne wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na PGNiG TERMIKA SA oraz zabezpieczenie interesu PGNiG TERMIKA SA. 

 
 
 


