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Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE 

L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej, jako „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:  

Polska Grupa Górnicza S.A. 

40-039 Katowice 

ul. Powstańców 30 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.: 

Inspektor Ochrony Danych 

Łukasz Aksamit 

40-039 Katowice 

ul. Powstańców 30 

Tel: 32 75 72 758 

Administrator Danych Osobowych z uwagi na mnogość jednostek wchodzących 

w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A., które partycypują w procesie przetwarzania 

danych osobowych powołał pomocnicze punkty kontaktowe w celu zapewnienia 

efektywności realizacji praw osób, których dane przetwarza: 

 

• Oddział KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 

• Oddział KWK Ruda 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160 

• Oddział KWK Piast-Ziemowit 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16 

• Oddział KWK Bolesław Śmiały 43-173 Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12 

• Oddział KWK Sośnica 44-103 Gliwice, ul. Błonie 6 

• Oddział KWK Mysłowice-Wesoła 41-408 Mysłowice, ul. Kopalniana 5 

• Oddział KWK Staszic-Wujek 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 

• Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 132 

• Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 132 

• Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 

• Oddział Zakład Elektrociepłownie 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

• Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa 43-225 Wola, ul. Kopalniana 10 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizacji przelewów z tytułu świadczeń, na 

postawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (UE): 

• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze.  

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię są Ustawa  

o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ustawa o Związkach 

Zawodowych, Kodeks Pracy. 
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4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• Firmy świadczące usługi teleinformatyczne, 

• Firmy świadczące usługi audytorskie, 

• Firmy świadczące usługi ochrony fizycznej, 

• Firmy świadczące usługi prawne, 

• Firmy świadczące usługi archiwizacyjne. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania 

ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub 

roszczeń. Po upływie tego okresu Pani/Pana dane osobowe są niszczone w sposób 

uniemożliwiający ich odtworzenie. Administrator danych osobowych dokonuje 

przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu 

ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Administrator usuwa dane 

osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane.   

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO, 

b. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

c. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych. 

7. Do przetwarzania danych osobowych uprawniona jest wyłącznie osoba, której 

udzielono pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych. Upoważnienia są 

ewidencjonowane w ewidencji upoważnień. Osoba upoważniona jest zobowiązana do 

zachowania danych osobowych osób uprawnionych w tajemnicy, w związku z czym 

przed rozpoczęciem przetwarzania tych danych jest ona zobowiązana do złożenia 

stosownego oświadczenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do ustalenia  

i realizacji świadczeń. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych oraz brak możliwości 

wypłaty świadczeń. 

 

Komunikat dotyczący zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

W okresie zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, PGG S.A. przetwarza także dane dotyczące zdrowia 
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osób trzecich przebywających w obiektach PGG S.A. w celu identyfikacji obecności wirusa  

u tych osób.  Podstawę prawną przetwarzania danych dotyczących zdrowia w omawianym 

przypadku stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. Powyższe dane o stanie zdrowia mogą być 

udostępnione przez PGG S.A.: 

• firmom świadczącym na rzecz PGG S.A. usługi ochrony fizycznej w ramach 

ewidencjonowania pobytu osób na terenie PGG S.A. oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach PGG S.A., 

• placówkom opieki zdrowotnej,  

• stacjom sanitarno-epidemiologicznym.  

Przedmiotowe dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od 

zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19. 

 


