
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art. 14 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  (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.)  informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A. z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Kościuszki 30, kontakt e-mail - czw@czw.com.pl, 32 757 36 00. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CZW „Węglozbyt” S.A. jest Eugeniusz Polmański kontakt e-mail 

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

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/c  Rozporządzenia w celu: 

o niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

o wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na  Administratorze.    

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez CZW „Węglozbyt” S.A. 

do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym 

CZW „Węglozbyt” S.A. zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu 

wniesienia sprzeciwu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo:  

o dostępu do treści swoich danych osobowych, 

o prawo do ich sprostowania,  

o usunięcia danych, 

o ograniczenia przetwarzania,  

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

o prawo do przenoszenia danych,  

o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. a. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia. 

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

9. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z umów handlowych, od kontrahentów umów handlowych z umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych i przekazane do portalu.  
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