Klauzula informacyjna PLNG dla Wnioskodawców, Uczestników Procedury
Udostępniania Terminalu 2020 r. (art. 13 i art. 14 RODO)
W związku z wejście w życiem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej RODO), w celu spełnienia
obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 i 14 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie LNG S.A. zarejestrowana
w Świnoujściu przy ul. Ku Morzu 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345690, NIP 855 155 02 26, o kapitale
zakładowym 1.668.000 000 złotych, opłaconym w całości.
2) Dane kontaktowe:
Biuro w Warszawie
Jerozolimskie Business Park
Aleje Jerozolimskie 146, budynek B
02-305 Warszawa
tel.: 22 589 84 00
faks: 22 589 84 01
e-mail: sekretariat.warszawa@polskielng.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania opisanego
w Procedurze Udostepnienia Terminalu 2020 r., oceny Ofert w ww. postępowaniu i ich wyboru
oraz w celu archiwizacji.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z Procedury Udostepnienia
Terminalu 2020 r., w szczególności jej pkt. 4 i pkt 6.
5) Dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
a. Pracownikom i Współpracownikom Polskiego LNG S.A.;
b. Organom państwowym zgodnie z prawem;
c.

Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera
się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28
RODO;

d. naszym dostawcom usług IT.
6) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO.
7) Dane osobowe mogą być przekazywane do państw
międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

trzecich

oraz

organizacji

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Procedury
Udostępnienia Terminalu 2020 r., w szczególności zawarcia Umowy o Regazyfikację, a po tym
okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach
prawa.
9) Przysługujące prawa:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c.

przenoszenia swoich danych osobowych;

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Dane osobowe uzyskane zostały od Wnioskodawców, Uczestników Procedury Udostepnienia
Terminalu 2020 r.
11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu opisanym w Procedurze
Udostępnienia Terminalu 2020 r. nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym
do wzięcia w nim udziału.

