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Informacja o RODO
ochrona prywatności uzytkowników serWiSl-j internetoWegO |4 ięc ZyZa kład oWej Kol1riSjI
NSZZ ,,Solidarność" PGE Górnjciwo i Energetyka Kon\^',encjona lna S,A, oddział KWB
Bełchatów (portałU :1i] jiĘ k !!lj.!].!,...p l), Z uWagi na obowiąZująCe przepisy jest niezbędna i ma
dla nas ogromne znaczenae, \^/ ZWiąZkU Z tym pUblikujemy dokument r,vyjaśniający zasady
oraz sposób qromadzenia, przetwarzania j Wykorzystywania info!,n-racji o UZytkoWnikach
serWisu internetowego I\4 ięd Zyza kładowej Komisji NsZZ ,,SolidarnoŚĆ" PGE GiFK S,A,
Oddział KWB BełchaŁów.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

M|ĘDZYZAKŁADoWĄ KoMIs|Ę Nszz,,soIIDARNoŚĆ" KWB BEŁCHATÓW
Zgodnie Z art. 13 ust, 1 i Ust. ż rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2Ot6/679 ż 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiążku
Z przetwarzaniem danych osobowych iW sprawie swobodnego przepłyrvu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (RoDo), a takze ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku (Dż.U. z 201B roku, poz. 1000) osoby pozostawiające swoje
dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) na stronie internetowej
iia.|Ę] .]!ń3,r].,i:! W celu skontaktowania się z MK Nszz .,s" PGE GiEK s.A, oddział
KWB Bełchatów, wyrażenia opinii oraz w celu realizacji innych widniejących na
stronie zgłoszeń informuiemy, że:
1. administratorem osób danych osobowych pozostawionych za poŚrednictwem strony
internetowej tn!!d,{,!!ie iJ; ! oraz innych środków porozumiewania sję na odległość, w tym
prżesyłek listowych i mailowyclr, SmS,óW informacyjnych jest MK NSZZ,,SolidarnoŚĆ" PGE
GiEK S,A. oddział KWB BełchatóW reprezentowany ?rzez l,ĄiędzYzakładową Komisję Z

siedZibąW Ro9owcU (daIej: ZWiąZek), dane kontaktowe: RogoWiec Ul, SW. Barbary 3, Tel.:
( 44)737 4935, fax: ( 44)737 4935, oraz NSZZ Solidarność, czyli Wszystkie podmioty, W
którego skład Wchodżą Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Regiony NSZZ Solidarnosc,
Inne Jednostki Organizacyjne NSZZ SoljdarnoŚĆ. (w dalszej części zwane ".]ednostkami")
2, kontakt Z 1nspektorem ochrony Danych osobowych jest mozliWy pod adresem
ernai|: L9!j§!l§,łj]!i]_j:|,]_!!_,,J_i Q.!]r lub telefonicznie: (058) 308 43 253,
3, pozostawione przez Pana/i Panią dane osobovJe, które są zbierane rv ramach korzystanla
prżez Pani / Pana z naszych usług, naszych stron il,]terneto\r'Jych, serWisóW i innych
funkcjonalności Udostępn]anych przez Zwtązek i Jednostki będą przetwarzane wyłącznIe w
celu prorvadzenia współpracy i realizac.ji rłymogów Wynikających Ze StatUtU, uchwał NSZZ
Solidarność, przepisów ustawowych i rozporządzeń, i nnych przepisów.

PrZetWarzan"]y te dane W celu:

. Przekazania Pani / Panu informacji o dZiałalnosci Zwią_zku 
' 
]ednostel(.

" Przekazania propozycji udziału w organizowanych przez nas inicjatywach,
u rocżystosciaCh, akcjach związkowych.
. Realizacji dzialań związkowych i arganizacYjnYch Wynikających Ze statutu NSZZ
5olicjarnośc iuchwał, decyz]i, stanowisk podjętych przez Zwią}ek iJednostki,
. Realizacji zadań Wynikających z przepisów praWa polskiego, W tym prawa pracy,
ustawy o związkach zawodowych i powiąZanych przepisów,

. Przekazania do Pani / Pana korespondencji od Z\lliązku i Jednostek i odbioru od Pani
/ Pana ko respond encj i.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania Się z Panią/Panem
w celu rozpoznania Zgłoszenia oraZ realiZacji Zapewnienia dostępU do informacji o stanie
sprawy io czynnościach podejmowanych W sprawie; odmowa podania danych skutkować
będżie niemożnością udz!elenia odpowiedzi w zgłoszonej 5prawle.

5. Podstawę pfżetwarzania danych osobowych stanowi Wyraźona przez ?anią/Pana zgoda
w myŚl art. 6 L]st, 1 pkt a), b), c) i f) oraz arl. 9 ust. 2 a), b) i c) RoDo,



6, osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetWa rza niu;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku Wystąpienia
okolicznoŚci przewidzianych W art, 17 RoDo;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych W przypadkach Wskazanych w art. 18
RODC;

e) Wniesienia sprzeciwu Wobec przetwarzania danych w przypadkach Wskazanych
W ań, 21 RoDo;

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób za utomatyzowany.

7, Podane przez Panią/Pana dane osobowe - poza adresatami Pani/Pana zgłoszenia
i podmiotami wymienionym w pkt 3 Klauzuli oraz za wyjątkiem podmiotów Świadczących
usługi IT - nie będą udostępniane innym odbiorcom, W tym państwom trzecim Czy
organizacjom międzynarodowym, ani też udostępniane W celach marketingowych, zaś czas
ich przechowywania ograniczony będzie czynnościami Wskazanymi W pkt 3 niniejszej
Klauzuli.

B. W szczególności dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta,
a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na Wypadek prawnej potrzeby
Wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń a po tym czasie usunięte.

9. W przypadkach Uznania, iż przetwaęanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do Wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generatnego Inspektora ochrony Danych
osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

10, Ma Pani / Pan między innymi prawo do źądania dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani / Pan także wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, Swoje decyzje i prawa należy złożyc
drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: solid kwbbelchatow@Vo, Dl lub drogą poczty
tradycyjnej, W formie pisemnej na adres siedziby M iędzyza kładowej Komisji NSZZ ,,s"i
Rogowiec ul. Sw. Barbary 3 (pokój 106).

zGoDA
- Dokonując zgloszenia/wYsYłając formularz zgłoszenia, wyraża Pani/Pan na podstawie
art. art,6 Ust, 1 lit, a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - W sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iW sprawie
swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora okreŚlonego W pkt. 1 niniejszej Klauzuli, W ce|u realizacji
Pani/Pana zgłoszenia.
- ]ednoczeŚnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza
Pani/Pan że ma śWiadomość, że dane umieszczone W zgłoszeniu zostaną automatycznie
uzupełnione o IP komputera. z którego żostaną wysłane i wYraża Panj/Pan na to Zgodę.
- PotWierdza Pani/Pan, źe jest Świadoma(y) praw Wynikających z postanowień
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 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/Vl!E (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.
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