
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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. Urz. UE. L 119  

z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74  

z 04.03.2021, str. 35), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Wyższego Urzędu 

Górniczego, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31; 

• w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@wug.gov.pl, 

telefonicznie 32 7361857 lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Wyższy 

Urząd Górniczy, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 31; 

• Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring 

wizyjny będą przetwarzane w celu zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Urzędu, na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c RODO, tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania 

informacji niejawnych (Dz. U. poz. 683, z późn. zm.), ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735,  

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320, z późn. zm.); 

• w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania 

informacji niejawnych 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy upoważnieni do 

przetwarzania danych osobowych, ponadto dane osobowe mogą być udostępnione 

podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usług wymagających dostępu do danych 

osobowych; 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 30 dni i nie 

dłuższy niż 3 miesiące; 

• posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

− na podstawie art. 17 RODO  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                         

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 



decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 


