DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „RACHUNEK WDZIĘCZNOŚCI PGNiG”
Dane Uczestnika:
Imię
Nazwisko
Numer ewidencyjny Odbiorcy gazu
PESEL
Telefon kontaktowy1 (opcjonalnie)

Adres do korespondencji:
Ulica, numer domu / lokalu Kod pocztowy, miejscowość

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu „Rachunek wdzięczności PGNiG” oraz
wyrażam wolę przystąpienia do tego Programu.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Status Powstańca Warszawskiego lub Status Weterana Wojny Obronnej 1939 roku oznacza
posiadanie uprawnień kombatanckich przyznanych decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z
2018 r. poz. 276 z późn. zm.) z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim lub w Wojnie Obronnej z
1939 roku.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją programu
„Rachunek wdzięczności PGNiG” (Program) jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza
z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. Kasprzaka 25 (Fundacja).
3. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego
Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
4. Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest
możliwy listownie na adres wskazany w punkcie 3 powyżej lub poprzez e-mail: iod@pgnig.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Programu, w tym w celu weryfikacji spełniania przez Panią/Pana warunków udziału
w Programie - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6
ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie
2016/679); prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest prowadzenie Programu na zasadach
wskazanych w Regulaminie Programu;
b) zawarcia i wykonywania umowy darowizny w celu wsparcia finansowego w zapłacie należności
za paliwo gazowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenie 2016/679; a w zakresie,
w jakim podanie danych jest opcjonalne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzania 2016/679);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości
Pole nieobowiązkowe. Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie przez Fundację
numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z realizacją Programu. Zgodę można
wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
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d)

i prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679;
ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Fundacja na podstawie Regulaminu Programu będzie pozyskiwała od PGNiG Obrót Detaliczny
sp. z o.o. (PGNiG OD):
a)

b)

c)

potwierdzenie spełnienia przez Panią/Pana warunków udziału w Programie, tj. informację,
iż jest Pani/Pan stroną umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zawartej
z PGNiG OD,
w przypadku zawarcia umowy darowizny - informacje niezbędne w celu przeznaczenia
przedmiotu darowizny na uiszczenie przez Fundację należności z tytułu zużycia paliwa
gazowego, tj. informację o wysokości w/w należności i numerze indywidualnego rachunku
bankowego przypisanego do Pani/Pana w PGNiG OD,
informacje dotyczące zaistnienia jednej z przyczyn skutkującej wygaśnięciem umowy
darowizny, wymienionej w § 8 ust. 2 umowy darowizny.

7. Fundacja, na podstawie Regulaminu Programu, będzie pozyskiwała od Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych:
a)

b)

potwierdzenie spełniania przez Panią/Pana jednego z warunków udziału w Programie
w zakresie posiadania Statusu Powstańca Warszawskiego lub Statusu Weterana Wojny
Obronnej 1939 roku, a także
informację o dacie zgonu Uczestnika Programu lub pozbawienia uprawnień, o których mowa
w lit. a powyżej (w związku z cykliczną weryfikacją aktualności statusu, o którym mowa w lit a
powyżej).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi
niezbędne do realizacji Programu, takie jak usługi IT, księgowe i prawne, a także PGNiG OD, której
Fundacja zleca poszczególne czynności w ramach obsługi Programu. Dodatkowo, dane osobowe
w niezbędnym zakresie będą przekazywane Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w celu weryfikacji posiadania przez Panią/Pana Statusu Powstańca
warszawskiego. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom
uprawnionym do ich pozyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
9. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia Pani/Pana udziału w Programie. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane
mogą być przetwarzane tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym przepisów z zakresu
rachunkowości.
10. 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.
11. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w celu określonym w pkt 5a) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji Programu jest konieczne do jego
realizacji. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zakwalifikowanie do Programu ani jego
realizacja na rzecz Uczestnika. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu jest dobrowolne.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Uczestnika Programu

