
Informacją w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w celu przeprowadzenia wyboru przez pracowników  

Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, 

iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrala Zbytu Węgla 

„Węglozbyt” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, dane kontaktowe 

Administratora - czw@czw.com.pl, 32 757 36 00.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CZW „Węglozbyt” S.A. jest Eugeniusz 

Polmański, - e-mail iodo@czw.com.pl, 32 757 36 42. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                  

w związku z obowiązkiem przeprowadzenia wyborów do rady nadzorczej.  

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem 

sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych 

będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmiot, który 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania 

w zakresie wyborów do rady nadzorczej oraz w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego. 

6. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                   

w art. 18 ust. 2 RODO 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

8. podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w wyborach do rady 

nadzorczej; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

profilowane. 
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