
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej: RODO), Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.         
z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa (dalej: PSG) informuje, że: 

1. Jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją 
Konkursu realizowanego w ramach kampanii „Gaz ziemny — pewnie                               
i bezpiecznie” (dalej: Konkurs);  

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie pozyskanych zgód zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO oraz w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu 
Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

3. Odbiorcą danych osobowych (podmiotem, któremu ujawnia się dane osobowe) jest 
wykonawca Konkursu działający na zlecenie PSG — Film Image Jacek Kościuszko      
z siedzibą w Warszawie, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych zgodnie 
z par. 4 ust. 1 RODO na cele organizacji konkursu przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podmiot przetwarzający nie zatrudnia ponad 
250 osób, nie jest podmiotem sektora publicznego, a główna jego działalność nie 
polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub 
cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane 
dotyczą, na dużą skalę oraz główna jego działalność nie polega na przetwarzaniu na 
dużą skalę szczegółowych kategorii danych osobowych lun danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, 
dane osobowe zostaną upublicznione w mediach, w tym na stronie internetowej 
kampanii PSG; 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, a dane osobowe osób, które otrzymały nagrodę              
w Konkursie przez okres 3 lat; 

5. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od PSG dostępu do 
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania zgodnie z art. 15-18 RODO; 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada na podstawie art. 21 RODO prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych; 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do przenoszenia danych            
w rozumieniu art. 20 RODO; 

8. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO; 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia 
realizację Konkursu oraz czynności faktycznych związanych z konkursem. 

 


