Klauzula informacyjna
dla osób wskazanych we Wniosku o współpracę
1)
Administratorem moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, pełnionej funkcji/stanowiska
służbowego, adresu e-mail, numeru telefonu [dalej łącznie: Dane Osobowe] jest: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210.
2)
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@lw.com.pl
3)
Dane Osobowe zostały pozyskane przez Administratora od Wnioskodawcy(źródło pochodzenia danych
osobowych).
4)
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (tj. analizy wniosku i jego oceny, ujęcia wniosku w rejestrze
propozycji współpracy kierowanych do Administratora) oraz w celu wykonania umowy o współpracy, w tym
wykonania obowiązków określonych zapisami Polityki zaangażowania społecznego przez Zarząd LW
„Bogdanka” S.A. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu umożliwienia Administratorowi i Wnioskodawcy realizacji wniosku, w ramach prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Administratorem a Wnioskodawcą, a także
pomiędzy osobą, której dane dotyczą, nie będącą Wnioskodawcą, a Administratorem, w ramach prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
5)
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia realizację celów
wskazanych powyżej.
6)
Przetwarzanie Danych Osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub
produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, usługi
ochrony, transportowe. Dane Osobowe mogą być udostępnione też innym podmiotom, w tym świadczącym usługi prawne,
kurierskie i pocztowe.
7)
Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
8)
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, w
tym przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać dane
osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała podstawa przetwarzania danych osobowych
określona w art. 6 ust. 1 RODO.
9)
Posiadam prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; b) ich sprostowania – w
granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18
RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych
Osobowych - w granicach art. 21 RODO.
10)
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
Inspektorowi Ochrony Danych.
11)
Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż
przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

