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Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów  

wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 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) ("RODO") 

informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy 

o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów. 

 

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

 

Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN –RAT 

Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Chorzowskiej 25, (dalej „Współadminstrator A”). 

 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bytomiu, przy 

ul. Chorzowskiej 25, (dalej „Współadministrator B") 

 

1. Współadministrator A i Współadministrator B wspólnie administrują Pani/Pana danymi 

osobowymi na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy, której jest Pani /Pan stroną i w celu wykonania tej umowy. 

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie 

upoważnieni pracownicy Współadministratorów oraz podmiot, który przetwarza Pani /Pana 

dane osobowe w imieniu Współadministratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później 

tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 

i w związku z realizacją 10 letniego obowiązku archiwizacyjnego.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zawartej 

z Panią/Panem umowy. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych również informujemy, że: 

a. Współadministrator A i Współadministrator B oświadczają, że przetwarzają 

Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych określonymi w art. 5 RODO. 

b. Współadministrator A oraz Współadministrator B przechowują wszelką 

dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu 

rozliczalności. 

c. Współadministrator A i Współadministrator B nie przekazują Pani/Pana  danych 

osobowych poza EOG.  

d. Współadministrator A i Współadministrator B zobowiązują się do ograniczenia 

dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do 

danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. 

Dodatkowo Współadministrator A i Współadministrator B zapewniają, że do 

przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne 

upoważnienie nadane przez Administratora oraz, że osoby dopuszczone do 

przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych 
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osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad 

i przepisów o ochronie danych osobowych. 

e. Współadministrator A i Współadministrator B mogą powierzyć przetwarzanie 

danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów 

wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO. 

7. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych można  

kontaktować się zarówno z inspektorem ochrony danych Współadministratora A jak  

i z inspektorem ochrony danych Współadministratora B na podane niżej adresy: 

Inspektor Ochrony Danych dla Współadministratora A, adres:  

sekretariat@cen-rat.bytom.pl 

Inspektor Ochrony Danych dla Współadministratora B, adres: iod@csrg.bytom.pl  

 


