
.................................................... 
(miejscowość)                   (data) 

...................................................... 
(imię i nazwisko)  
...................................................... 
(ul., nr domu, nr mieszkania) 
...................................................... 
(kod pocztowy, miejscowość) 
...................................................... 
(nr telefonu) 
...................................................... 
(nr PESEL) 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
kandydata na Prezesa/Członka Zarządu* 

 
Jako kandydat na Prezesa/Członka* Zarządu Spółki Gas Storage Poland sp. z o.o.  
z siedzibą w Dębogórzu oświadczam, iż nie posiadam akcji, udziałów ani innych tytułów 
uczestnictwa w przedsiębiorcy, którego przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje produkcję, 
wytwarzanie lub obrót paliwami gazowymi w kraju bądź za granicą, ani nie sprawuję 
jakiejkolwiek funkcji w organach takich przedsiębiorstw.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................ 
                      (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 



 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa. 

2) Kontakt z PGNiG jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01 – 224, Warszawa. 

3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 
iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) 
polegającego na Pani/Pana kandydatury i weryfikacji spełnienia przeze Panią/Pana 
wymogów stawianych kandydatom do pełnienia funkcji w organach spółek z udziałem 
PGNiG;  

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) 
polegającego na sprawnym wykonywaniu uprawnień PGNiG S.A. z tytułu posiadania 
udziałów/akcji innych spółek; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji publicznej oraz innym 
podmiotom o ile będzie to uzasadnione dla realizacji celu określonego w pkt 4). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia pełnienia funkcji w 
organie spółki z udziałem PGNiG. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
względem przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach 
wskazanych w pkt 4) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  

10) Podanie danych jest wymagane przez PGNiG w celu prowadzenia procesu oceny kandydatury  
do pełnienia funkcji wskazanych w powyższym oświadczeniu. 

 
 
 
 
 
 

............................................................ 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 


