Klauzula informacyjna
1. Poszkodowany oświadcza, ze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (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 (dalej RODO) wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 207, (41-914) Bytom i przetwarzanie danych
osobowych oraz udostępnianie ich podmiotom współpracującym w zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla realizacji ugody oraz jej zabezpieczenia finansowego.
2 Poszkodowany przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, przy ul.
Strzelców Bytomskich 207, (41-914) Bytom
b) dane osobowe Poszkodowanego przetwarzane są w celu obsługi roszczeń o naprawienie szkód
górniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO tj. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w szczególności na podstawie Prawa Geologicznego
i Górniczego oraz Kodeksu Cywilnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią w zakresie postępowań
sądowych, pozasądowych, wydania opinii prawnych, konsultacji
działań audytowych
i kontrolnych;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny z wyłączeniem
danych, których przetwarzanie jest konieczne do realizacji zawartej ugody oraz których
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub jest
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Spółki. W zakresie danych, których
zbieranie ma charakter dobrowolny, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@srk.com.pl lub na piśmie na adres Spółki;
d) Poszkodowanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e) Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są: instytucje i organy administracji publicznej
w szczególności Agencja Rozwoju Przemysłu, Ministerstwo Energii, pracownicy Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 207, (41-914) oraz
administratorzy systemu, współpracujące ze Spółką kancelarie prawne, firmy świadczące usługi
informatyczne, audytorskie, remontowe, budowlane;
f) dane osobowe Poszkodowanego będą przetwarzane przez czas realizacji ugody oraz przez okres
udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane, a po zrealizowaniu ugody przez okres
wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla celów przechowywania danych
i terminów przedawnienia roszczeń, dokumentacja powykonawcza będzie przetwarzana zgodnie
z prawnie uzasadnionym celem administratora do czasu wygaśnięcia kolejnych roszczeń z tytułu
szkód górniczych i przez okres przewidziany przepisami prawa budowlanego;
g) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest p. Gabriel Świętek;
h) dane osobowe Pokrzywdzonego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
i) podanie przez Poszkodowanego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem
zawarcia ugody i procesowania roszczenia o naprawienie szkody, niepodanie danych osobowych
skutkuje brakiem możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
danych;
j) Poszkodowany ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Poszkodowanego narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

