PODSTAWOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W ZWIĄZKU Z USŁUGĄ TRANSMISJI
BASIC INFORMATION OBLIGATION
REGARDING THE BROADCAST SERVICE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administrator
danych
osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Mysiej 2.

Dane kontaktowe
Inspektora
Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, którym w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pod adresem iod.pgesa@gkpge.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

Cele i podstawy
przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji transmisji on-line prezentacji wyników
finansowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub prezentacji innych wydarzeń
korporacyjnych, jak np. konferencji prasowych na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej dobrowolnie
podczas rejestracji na transmisję zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych.

Cofnięcie zgody

Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, a dane
osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem
zgody pozostanie prawnie wiążące

Okres
przechowywania
danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich
przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia swojej zgody.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

a.
Odbiorcy danych

b.
c.
Przetwarzanie
danych poza EOG

podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc
produkty lub usługi;
podmiotom zaangażowanym w rozwój spółki (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie);
naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie
określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co
może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe,
zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
zgodny ze standardami EOG.
Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie
stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami
EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię
standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony
Danych.
Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni
przewidzianymi w rozdziale V RODO.
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W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w
tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację
o miejscu ich udostępnienia.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
Prawa osób,
których dane
dotyczą:

a.
b.
c.
d.
e.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych;
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o
dobrowolności
podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestniczenia w transmisji.

Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są
profilowane.
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INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING
Pursuant to art. 13 sec. 1-2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter “RODO”), we announce as follows:
Personal data
controller

The controller for your personal data is PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., based in Warsaw, ul. Mysia
2.

Data protection
officer’s contact
details

With regard to the protection of your personal data, you may contact the data protection officer at PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. by email iod.pgesa@gkpge.pl or letter sent to our registered office
address indicated in point I above.

Processing
objectives and
basis

We will be processing your data for online broadcasts of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.’s earnings
presentations or presentations of other corporate events, such as press conferences, based on your
consent freely given during registration for broadcasts in accordance with art. 6 sec. 1 letter a GDPR.

You have the right to withdraw your consent for data processing at any time.
Withdrawal of
consent

If you exercise this right, the Controller will cease processing your data and your personal data
will be removed in accordance with your request. Data processing prior to the withdrawal of
consent will remain legally binding.

Data storage
period

The period for which your personal data is stored is related to the aforementioned processing objectives.
Your personal data will be processed until you withdraw your consent.
Your personal data may be provided to:

d.
Data recipient

e.
f.

PGE Group entities and our partners, i.e. companies with which we cooperate in bundling products
or services;
entities involved in the company’s development (e.g. law firms, audit firms);
our sub-contractors and service providers (processors).

As a rule, your personal data will not be transferred outside the European Economic Area
(hereinafter: EEA).
However, having in mind the services provided by the Controller's subcontractors in the
implementation of support for ICT services and IT infrastructure, the Controller may outsource
specific activities or IT tasks to recognized subcontractors operating outside the EEA, which may
result in the transfer of your data outside the EEA.

Data processing
outside the EEA

Individual non-EEA countries in the territory of which your personal data will be processed, in
accordance with the decision of the European Commission, ensure an adequate level of
protection of personal data in accordance with EEA standards.
However, in the case of their processing in the territory of states towards which the European
Commission has not found an adequate level of protection of personal data in accordance with
EEA standards, in order to ensure an adequate level of this protection, the Controller concludes
contracts with the recipients of your personal data. The agreements referred to above are based
on standard contractual clauses issued by the European Commission in accordance with art. 46
section 2 lit. c RODO. A copy of the standard contractual clauses referred to above can be
obtained from the Data Protection Officer.
The method of securing your data used by the Controller is in accordance with the principles set
out in Chapter V of the RODO.
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In connection with the above, you can request further information about the applied safeguards
in this respect, obtain a copy of these safeguards and information about the place of sharing.
Under GDPR, you have the right to:
Rights of the
data subject

f.
g.
h.
i.
j.

access your data and receive copies;
rectify (correct) your data;
erase, restrict or object to the processing of your data,
transfer your data,
lodge a complaint with a supervisory authority.

Information on
voluntary
provision of data

The provision of data is voluntary but essential in order to participate in the broadcast.

Automated
decision-making

We do not engage in automated decision-making and your data is not subject to profiling.

