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Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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”) poniżej informujemy, że: 

 

I. Administrator danych 
osobowych 

PGE Baltica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa. 

II. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony Danych 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: IOD.PGEBaltica@gkpge.pl lub pisemnie na adres 

naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III.  Cele i podstawy 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania komunikatów związanych z działalnością GK 

PGE przez Biuro Prasowe PGE Baltica sp. z o.o. w związku z wydarzeniem Suppliers Day organizowanym 

przez PGE Baltica sp. z o.o. oraz z późniejszymi wydarzeniami, podstawą przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych stanowi zgoda udzielona na przetwarzanie danych. 

IV. Kategorie danych 
Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 
miejsce pracy, branża. 

V. Źródło pochodzenia danych 
Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy ze źródeł ogólnie dostępnych takich jak: strona internetowa, 
formularz zgłoszeniowy, konferencje prasowe, spotkania biznesowe, tematyczne grupy robocze, 
networking’i. 

VI.  Okres przechowywania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 

VII. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:  
a. podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc 

produkty lub usługi, zaangażowane w rozwój Spółki, instytucjom określonym przez przepisy 
prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, lub innym 

b. naszym podwykonawcom  i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym)  

VIII. Przetwarzanie danych 
poza EOG 

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. 
Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni 
przewidzianymi w rozdziale V RODO. 

IX. Prawa osób, których dane 
dotyczą 

 

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d. przenoszenia danych   
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 
W związku z przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu, uprzejmie prosimy o 
przesłanie odpowiedniej informacji w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan zainteresowana/y 
otrzymywaniem komunikatów od PGE Baltica sp. z o.o., na adres: IOD.PGEBaltica@gkpge.pl 

 

X. Informacja o dobrowolności 
podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. 
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Dear Sir or Madam, 

In compliance of the 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” or “GDPR”) below we inform you that:  

XI. Personal data 
controller 

The Controller of your personal data is PGE Baltica sp. z o.o. based in Warsaw (00-542), Mokotowska 49 street. 

XII. Data Protection 
Officer 

For matters related to personal data protection the Data Protection Officer appointed with PGE Baltica can be 
contacted at e-mail address: : IOD.PGEBaltica@gkpge.pl or at the address of PGE Baltica sp. z o.o. headquarters 
specified in item 1 above.  

XIII.  Purposes 
and legal basis 
for data 
processing 

Your personal data will be processed in order to send messages related to the activities of the PGE Capital Group by 
the PGE Baltica sp. z o. o. Press Office regarding the event organized by PGE Baltica sp. z o.o. ‘Suppliers Day’ and with 
subsequent events. The basis for the processing of your personal data is the consent granted to the processing of data. 

XIV. Categories 
of personal data 

We process the following personal data: name and surname, telephone number, e-mail address, place of work, type of 
industry. 

XV. Source the 
personal data 
originate. 

We have obtained your personal data from publicly available sources such as: website, networking, press conferences, 
business meetings, thematic working groups as well as through the application form. 

XVI.  The period 
of your personal 
data storage 

Your personal data will be processed until you object to their processing. 

XVII. Data 
recipients 

Your personal data may be transferred to: 

a. entities from the PGE Group, our partners, i.e. companies with whom we cooperate by combining products or 
services involved in the development of the Company, institutions specified by law, e.g. the Tax Office, Social 
Insurance Institution, PiP, or other 

b. our subcontractors and service providers (processors).  

XVIII. Transferring 
personal data 
outside of EEA 

Your personal data will not, in principle, be transferred outside the European Economic Area (hereafter the EEA). 
However, having regard to the services provided by the Controller’s subcontractors in the implementation of support 
for ICT services and infrastructure, the Controller may commission certain ICT activities or tasks to recognize 
subcontractors operating outside the EEA which may result in the transfer of your personal data outside the EEA. In 
accordance with the decision of the European Commission, individual countries from outside of the EEA where the 
transfer of your personal data may take place, ensure an adequate level of data protection in a way compliant with the 
EEA standards. However, in the case of a third country that has not been recognised by the European Commission as 
ensuring an adequate level of protection, the Controller concludes agreements with recipients of your personal data, 
based on standard contractual clauses issued by the European Commission in accordance with art. 46 sec. 2 let. c of 
the GDPR. A copy of the standard contractual clauses referred to above may be obtained from Data Protection Officer. 
The safeguards applied by the Controller to protect your personal data complies with the principles set out in Chapter 
V of the GDPR. Therefore, you may request further information on the safeguards applied in this area as well as obtain 
a copy of the safeguards, the means by which to obtain a copy and information where they are available. 

XIX. Rights of 
the data subject.  

 

Rights of the data subject. In the cases and on terms specified in pertaining regulations on personal data protection, 
you are protected by the right to access your data and receive its copy, to correct the data, to remove the data, restrict 
its processing or raise an objection against the processing, to transfer the data and to lodge a complaint with a 
supervisory authority.  

In connection with your right to object, we kindly ask you to send relevant information if you are not interested in 
receiving communications from PGE Baltica sp. z o.o., to the following address: IOD.PGEBaltica@gkpge.pl 

XX. Submitting the 
data  

Submitting the data is freely given, however failure to do so will render participation in the proceedings impossible. 
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