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Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. 

Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”), informuję że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Polska Grupa Górnicza S.A. 

40-039 Katowice 

ul. Powstańców 30 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Zbigniew Szewczyk 

40-039 Katowice 

ul. Powstańców 30, 

Tel: 32 757 22 82 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) udzielenia Pani/Panu informacji w zakresie ubezpieczenia wynikającego z umowy 

ubezpieczenia zawartej z GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczeniowy S.A., PZU 

Pomoc Spółka Akcyjna,  

b) ewidencjonowania realizowanych wpłat na poczet ubezpieczenia grupowego oraz 

dokonywania ewentualnych zwrotów nadpłaconych składek ubezpieczeniowych.  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej dobrowolnie przez osobę, której 

dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – dotyczy między innymi 

przypadków zwrotu nadpłaconej składki na ubezpieczenie grupowe. 

5. Kategorie odnośnych danych osobowych obejmują Pani/Pana imię i nazwisko, nr 

PESEL, nr stały, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, 

wysokość potrąconych składek ubezpieczeniowych, kod ubezpieczenia, wysokość 

kwoty, która nie została potrącona oraz przyczyny braku dokonania potrącenia, 

wysokość kwoty, która nie została opłacona. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne 

współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi 

teleinformatyczne dla PGG S.A., kancelarie prawne oraz podmioty wchodzące 
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w skład Grupy PZU. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 

przez 6 lat licząc od daty zakończenia ochrony ubezpieczenia grupowego. 

Planowany termin zakończenia przetwarzania danych może zostać wydłużony 

o czas obsługi ewentualnych roszczeń.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Polską Grupę Górniczą S.A. 

a) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,  

bądź 

b) od GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczeniowy S.A., na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, 

bądź 

c) od pracownika Polskiej Grupy Górniczej S.A., który wskazał Panią/Pana, jako 

osobę uposażoną w ubezpieczeniu grupowym. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do: 

a) udzielenia Pani/Panu informacji w zakresie ubezpieczenia wynikającego z umowy 

ubezpieczenia zawartej z GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczeniowy S.A., PZU 

Pomoc Spółka Akcyjna,  

b) ewidencjonowania realizowanych wpłat na poczet ubezpieczenia grupowego oraz 

dokonywania ewentualnych zwrotów nadpłaconych składek ubezpieczeniowych.  

 

  


