
Klauzula obowiązku informacyjnego  

w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny 
 niż od osoby której dane dotyczą 

 
Zgodnie z art. 14 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, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa  z siedzibą 

przy Pl. Gwarków 1, w Katowicach 40-166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33 

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu. 

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest szeroko rozumiana współpraca, na podstawie 

art.6 ust.1 lit. c, d, e, f oraz art.9 ust.2 lit. e, f, g, j  RODO (UE). 

 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. W przypadku 

niepodania lub żądania zaprzestania przetwarzania danych nie będzie możliwa dalsza 

realizacja ww. celu. 

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostępnieniu do państwa trzeciego 

lub do organizacji międzynarodowej wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w Głównym Instytucie 

Górnictwa w Katowicach w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 

 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przechowywane przez okres nie dłuższy od 

okresów wynikających z umów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów współpracujących  

z Administratorem na potrzeby realizacji celu o którym mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli 

lub ze źródeł publicznie dostępnych.  

 


