
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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), 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WĘGLOKOKS KRAJ S.A., z 
siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000955885, kapitał zakładowy 
173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i usług posiadającym numer 
identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, 
www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ 
S.A.: adres 41-908 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 
32 718 16 67

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z dokumentu potwierdzającego tożsamość będą 
przetwarzane w zakresie: imię, nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, aby umożliwić ustalenie Pana/Pani tożsamości oraz uprawnień do 
przebywania na obiektach WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, na podstawie art. 6 
ust. 1 c) RODO oraz

• zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego i materiałowego administratora, 
na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu 
art. 4 pkt. 9 RODO będącymi firmami świadczącymi usługi teleinformatyczne, 
audytorskie oraz usługi ochrony fizycznej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt. 26 RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej informacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 
miesięcy, a po upływie tego czasu zostanę usunięte. 



8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 
WĘGLOKOKS KRAJ S.A.: adres; 41-908 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres
e- mail: iod@weglokokskraj.pl, tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/
Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 
wynikającym z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 
mienia oraz jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu należącego do 
WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. 


