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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.:

Inspektor Ochrony Danych
Andrzej Maj
wyślij wiadomość pod e-mail: iod@srk.com.pl
lub zadzwoń pod numer tel. 32 432 11 34
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ze względu na realizację obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO (UE) w celu:
• komunikacji między stronami;
• przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw;
• spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości (m.in. Ustawa o rachunkowości, Ustawa
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych);
• weryfikacji i zapewnienie niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji (m. in. kodeks Cywilny, Kodeks
Karny, Ustawa Prawo zamówień publicznych);
• weryfikacji wniosków zakupowych, przetargowych (m. in. Ustawa Prawo zamówień publicznych,
Rozporządzenie Ministra w sprawie protokołu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego,
Ustawa o dostępie do informacji publicznych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• Firmy świadczące usługi teleinformatyczne,
• Firmy świadczące usługi bankowe,
• Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe,
• Firmy świadczące usługi doradztwa,
• Firmy świadczące usługi audytorskie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy oraz 6 lat po
zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać
wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia
działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia lub zakupu.
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