Zgodnie z art. 13 i 14 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, iż:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice ul. Powstańców 30.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 40-039 Katowice ul. Powstańców 30,
Tel: 32 757 22 82.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w celu
umożliwienia korzystania ze świadczeń, ofert, produktów dostępnych w ramach
Programu „PGG Family” i realizacji Programu. Podstawa prawna określona w art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.

4. Kategorie odnośnych danych osobowych obejmują Pani/Pana imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, miejsce i stanowisko pracy, numer
PESEL, numer stały – w przypadku nadania tego numeru przez pracodawcę.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody na
przetwarzanie lub zakończenia Pani/Pana udziału w Programie „PGG Family”.
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, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

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 ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę, na
podstawie zgody wyrażonej w deklaracji przystąpienia do Programu „PGG Family”.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest
warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Programu „PGG Family”.

