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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 L119/1), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku 

przy ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod poniższym 

adresem: Inspektor Ochrony Danych, PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, Płocku (09-410) lub 

poprzez adres email: iod@pern.pl.  

 

3. a) Dane osobowe Pani/Pana w zakresie wizerunku oraz głosu w formie zdjęć i nagrań z Dnia 

Wykonawcy, organizowanego przez PERN S.A. będą przetwarzane zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych w celu publikacji w mediach PERN S.A. (np. strona 

internetowa www.pern.pl, w sieci Intranet PERN, Twitter, prasa (m.in. PERN info)) na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., tj. na podstawie wyrażonej zgody.  

b) Ponadto, dane osobowe Pani/Pana w zakresie: identyfikacyjnym (imię i nazwisko/NIP) oraz 

kontaktowym (numer telefonu/adres email, siedziba firmy) będą przetwarzane  zgodnie  

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w celu prowadzenia przez PERN S.A. 

wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w związku z niezbędnością 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ciągłości 

kontaktów biznesowych z kontrahentami PERN S.A. 

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku oraz głosu w formie zdjęć i nagrań z Dnia 

Wykonawcy, organizowanego przez PERN S.A. będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu określonego w pkt 3 lit. a) powyżej. Okres przechowywania tych danych może 

być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku  

i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe w zakresie: identyfikacyjnym (imię i nazwisko/NIP) oraz 

kontaktowych (numer telefonu/adres email, siedziba firmy) gromadzonych przez PERN S.A. dla 

celu prowadzenia wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN będą przetwarzane 

przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu na mocy art. 

21 ust. 1 RODO.   

5. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku oraz głosu podczas 

Dnia Wykonawcy, organizowanego przez PERN S.A. jest dobrowolne. Konsekwencją nie 

wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestnictwa w Dniu Wykonawcy organizowanym 

przez PERN S.A.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku oraz głosu udostępnione przez Panią/Pana 

podczas Dnia Wykonawcy, organizowanego przez PERN S.A., a także dane udostępnienie przez 

Panią/Pana danych osobowych w zakresie identyfikacyjnym (imię i nazwisko/NIP) oraz 

kontaktowych (numer telefonu/adres email, siedziba firmy) gromadzonych przez PERN S.A. dla 
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celu prowadzenia wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku oraz głosu, udostępnione 

przez Panią/Pana podczas Dnia Wykonawcy, organizowanego przez PERN S.A., a także danych 

osobowych w zakresie: identyfikacyjnym (imię i nazwisko/NIP) oraz kontaktowych (numer 

telefonu/adres email, siedziba firmy) gromadzonych przez PERN S.A. dla celu prowadzenia 

wewnętrznej bazy kontaktowej kontrahentów PERN, będą osoby upoważnione przez 

Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

 

8. Dane osobowe w zakresie wizerunku oraz głosu udostępnione przez Panią/Pana podczas Dnia 

Wykonawcy, organizowanego przez PERN S.A., a także danych osobowych w zakresie: 

identyfikacyjnym (imię i nazwisko/NIP) oraz kontaktowych (numer telefonu/adres email, 

siedziba firmy) gromadzonych przez PERN S.A. dla celu prowadzenia wewnętrznej bazy 

kontaktowej kontrahentów PERN nie będą podlegać zautomatyzowanemu  podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych. 

 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, 

w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy, 

 sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne, 

 usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych 

osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich 

przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek 

uzasadniających ograniczenie przetwarzania, 

 sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

w celu wskazanym wyżej,  w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

 wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 

Pan/Pani, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

„Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu w formie zdjęć i nagrań 

z Dnia Wykonawcy organizowanego przez PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133 

(09-410 Płock) w celu publikacji w mediach PERN S.A. (np. strona Internetowa www.pern.pl, sieć 

Intranet PERN, Twitter, prasa (m.in. PERN info)). Wyrażam zgodę dobrowolnie mając świadomość, że 

w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody, co pozostanie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem , 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

o ochronie danych osobowych oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 
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