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Gliwicki Zakład Usług Górniczych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zgodnie z art. 13 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, iż
biura

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp.zo.o. z siedzibą w Gliwicach
ul. Jasna 31B 44-100 Gliwice.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w G Inspektora Ochrony Danych, ul. Jasna 31B 44-100 Gliwice
liwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. :
e-mail: iod@gzug.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu
realizacji zadań związanych z wynajmowaniem
powierzchni biurowych na terenie Gliwickiego Zakładu
Usług Górniczych Sp. z o.o., na podstawie
art. 6 ust 1 lit. a) RODO (UE):

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Przekazywanie danych osobowych do Państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zgody wyrażonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów
Spółka nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane.
Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe.
Firmy świadczące usługi audytorskie.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich /organizacji
międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowied przez okres 3 lat.
nio do formuły zgody.
Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych
może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

Prawa podmiotu danych

Prawo do cofnięcia zgody

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody) które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza
przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia
umowy na wynajme powierzchni biurowych.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia
umowy/utrudnienie w prawidłowym realizowaniu umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym
profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

