KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelski Węgiel Bogdanka SA z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów,
NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
iod@lw.com.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
Zakres przetwarzanych danych
adres e-mail
Cel przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania drogą elektroniczną przez Lubelski Węgiel Bogdanka SA
informacji dla interesariuszy, a w szczególności nowych informacji giełdowych – raportów bieżących i okresowych, wyników
oraz informacji o wydarzeniach dla inwestorów i analityków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Po wycofaniu zgody przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora jedynie w
kopiach bezpieczeństwa, czyli na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego
interesu Administratora polegającym na zapewnieniu ciągłości działania systemu informatycznego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi nam realizację
wskazanych wyżej celów przetwarzania danych, to jest wysyłkę newslettera.
Prawo do wycofania zgody
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wobec czego ma Pan/Pani prawo do wycofania tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Realizacja prawa, o którym mowa powyżej, może odbywać się poprzez dedykowany link umieszczony w
stopce maila z newsletterem, a także kontaktując się z nami na podany powyżej adres mailowy.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych lub cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie odrębnych przepisów, lub do momentu powzięcia
informacji o nieużyteczności kontaktu. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż
wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
Przekazywanie danych
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów
działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pana/Pani prawa
Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi
Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

