
KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „PGG FAMILY” 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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),  zwanego dalej RODO – informuje się, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa  z siedzibą 
w Katowicach (40-166 Katowice) przy Pl. Gwarków 1, tel.: +48 32 2592000, fax: +48 32 2596533 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/ Pan skontaktować pod adresem e-mail: 
gdpr@gig.eu   

3. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzał Pani/ Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu umożliwienia Pani/ Panu korzystania z oferty 
Programu „PGG Family” i realizacji Programu - poprzez bieżącą weryfikację przysługującego Pani/ 
Panu statusu pracownika Głównego Instytutu Górnictwa i udostępnienie przez Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach Polskiej Grupie Górniczej S.A. –Liderowi Programu „PGG Family” Pani/ Pana 
danych osobowych danych osobowych wskazanych w deklaracji przystąpienia do Programu. 

Udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym powyżej, 
jak też zgoda na udostępnienie Pani/ Pana danych osobowych Polskiej Grupie Górniczej S.A. może być 
cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/ Pana dane osobowe objęte deklaracja uczestnictwa w Programie „PGG Family” będą 
udostępnione Polskiej Grupie Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach (40-039 w Katowicach) przy ul. 
Powstańców 30 w celu określonym w punkcie 3 powyżej.   

5. Informacja o dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przystąpienia do Programu „PGG 
Family”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału 
w Programie „PGG Family.  

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane udostępnione w związku z Pani/ Pana udziałem w Programie „PGG Family” będą przechowywane 
przez okres Pani/ Pana uczestnictwa w Programie. 
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7. Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub 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, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 
profilowania 

Pani/ Pana dane nie będą przez administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również profilowane. 


