OBOWIAZEK INFORMACYJNY – OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTRAHENTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA (STRONĘ UMOWY)
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L
119, s. 1) (dalej: RODO), przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG SERWIS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (PGNiG SERWIS, Spółka) z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 15,
20-471 Lublin (adres do korespondencji: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa).
2. PGNiG SERWIS wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pisząc na powyżej podany
adres korespondencyjny lub poprzez e-mail: daneosobowe@serwis.pgnig.pl
3. Pani/Pana dane zostały udostępnione przez kontrahenta PGNiG SERWIS, którego Pani/Pan
reprezentuje.
4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG SERWIS obejmuje:
nazwisko, imię, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej
PGNiG SERWIS z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG SERWIS oraz tego podmiotu, zgodnie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej
identyfikacji kontrahenta i reprezentującego go podmiotu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane – na postawie zawartych stosownych umów
z podmiotami przetwarzającymi - dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom
świadczącym na rzecz PGNiG SERWIS usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej
z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem, w tym usługi prawne, pocztowe lub
kurierskie, bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
W stosownych przypadkach dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom z GK
PGNiG oraz podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz
przez okres wskazany w wewnętrznych regulacjach PGNiG SERWIS dotyczących archiwizacji,
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na inne obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora wskazanego powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG SERWIS prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną
lub elektroniczną.
9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

