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Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających naruszenia prawa, standardów lub procedur 
w Hucie Stalowa Wola S.A. 

 

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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że: 

 

I. Administrator 
danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. 
z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 
zwana dalej „HSW S.A.” lub „Administrator”. 

II. Dane kontaktowe 
Pełnomocnika ds. 
Ochrony Danych 
Osobowych 
HSW S.A. 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych 
w HSW S.A. jest Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych.  
Kontakt do Pełnomocnika: tel.: +48 15 813-40-11, e-mail: rodo@hsw.pl. 

 
III. Cele i podstawy 

przetwarzania 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z procedurą zgłaszania 
naruszeń prawa, standardów i procedur obowiązujących w Hucie Stalowa Wola 
S.A., ochrony osób zgłaszających oraz działań następczych. 

IV. Okres 
przechowywania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
dochodzenia prawa i roszczeń związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa, 
standardów lub procedur. 

V. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym z mocy prawa. 

VI. Prawa osób, których 

dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 dostępu do swoich danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęcia 
i materiały audiowizualne), 

 prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana wizerunku w celach 
opisanych w pkt III z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, 

 przenoszenia danych w postaci wizerunku, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych,  

 cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

VII. Przekazywanie 
danych osobowych 
poza EOG  
i organizacji 
międzynarodowych 

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
i organizacji międzynarodowych. 

VIII. Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji  
i profilowanie 

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

IX. Informacja o 
dobrowolności  
podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


