
 

 

 
 

…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………………….. 

(adres) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOMISJĘ SOCJALNĄ 

 

Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym o stanie zdrowia) przez PGZ Stocznia Wojenna Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Gdyni (81-127) przy ul. Śmidowicza 48, zwana dalej „Administratorem 

Danych Osobowych.”, lub „Administratorem”, w celu realizacji wniosku o zapomogę losową przyznawaną przez Komisję 

Socjalną PGZ Stoczni Wojenną Sp. z o.o. 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11  i art. 9 RODO. 

 
.................................................. 

(data i podpis) 

Klauzula informacyjna w PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657652, numer NIP 7962975487, 

REGON 366293369, o kapitale zakładowym 176.032.400 zł, w pełni opłaconym, zwana dalej 

„Administratorem”. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Łuczkiewicz, może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:iod@pgzsw.pl lub 

telefonicznie pod nr tel. 695-110-402. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zapomogę losową przyznawaną przez 

Komisję Socjalną PGZ Stoczni Wojenną Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych 

Osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z prawa podatkowego i w terminie określonym 

ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji.  



 

 

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia 

danych. 

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności 

Administratora: 

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, 

organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; 

III. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy; 

b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 

I. podmioty z Grupy Kapitałowej PGZ w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798);  

II. kontrahenci PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.. – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów 

zawieranych przez Administratora; 

III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 

prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 

V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne; 

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Odbiorca danych będzie IFS Sri Lanka LTD 501 Galle Road Colombo 06 Sri Lanka, podmiot 

ten spełnia wymogi techniczne i organizacyjne zatwierdzonych w modelowych klauzulach umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:                
e-mail:, iod@pgzsw.pl; nr tel. 695-110-402. 
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