
 

  

 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gas Storage Poland Sp. z o.o.  
z siedzibą w Dębogórzu (GSP), ul. Rumska 28, 81-198 Dębogórze. 

2. Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl lub pisemnie  
na adres: Gas Storage Poland Sp. z o.o., Biuro Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 
Warszawa. 

3. GSP wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez e-mail: iodo@gas-storage.pl każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych 

4. Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przetwarzane: 
a. w celu realizacji umowy magazynowania lub podjęcia czynności niezbędnych  

do zawarcia umowy magazynowania – podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania 
umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na żądanie podmiotu 
danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego  
o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO); 

b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GSP na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz z zakresu 
rachunkowości i prawa podatkowego (po zawarciu umowy magazynowania) – 
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

c. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez GSP (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes 
polega na umożliwieniu GSP dochodzenia lub ustalenia lub obrony przed 
roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem 
umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w szczególności usługi 
księgowe, prawne, usługi dot. obsługi systemów informatycznych. W stosownych 
przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą także przekazywane podmiotom 
uzyskującym dostęp do danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz 
postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie 
przewidzianym przez te przepisy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy 
magazynowania. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie               
w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów                      
o rachunkowości. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez GSP.  
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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 (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych. 

9. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania 
umowy magazynowania. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością 
zawarcia i wykonania umowy.  


