
Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” przyjętego Uchwałą Nr 1355/220/VII Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 

2018 r. 

Lista osób – uprawnionych pracowników, popierających kandydata na członka Rady Nadzorczej PKP S.A. 

….VIII…kadencji, wybieranego przez pracowników 

 Popieram Panią/Pana  (imię/imiona i nazwisko) ..BARBARĘ  ANNĘ MISZCZUK…., syna/córkę (imię ojca) ..STANISŁAWA…,   

na kandydata na członka Rady Nadzorczej PKP S.A. VIII.. kadencji, wybieranego przez pracowników 

 
Lp. 

 
Imię/imiona i nazwisko 

 
Aktualne miejsce zatrudnienia 

(spółka i jej jednostka 
organizacyjna) 

 

 
Numer PESEL 

 
Własnoręczny podpis  

(poparcie kandydata oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych)2 

 1 2 3 4 

  1.     

  2.     

  3.     

  4.     

  5.     

  6.     

  7.     

¹ UWAGA: wszystkie dane na Liście osób uprawnionych pracowników, popierających kandydata na członka Rady Nadzorczej PKP S.A. (dalej: „Lista”), wypełnia długopisem lub piórem osobiście 

osoba popierająca. 

  

2Osoba popierająca kandydata składając swój podpis w kolumnie numer 4 powyższej Tabeli: Lista os·b ï uprawnionych pracownik·w, popierajŃcych kandydata na czğonka Rady Nadzorczej 
PKP S.A.(..) (Lista) wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez PKP S.A. z siedzibą w Warszawie swoich danych osobowych podanych na niniejszej Liście (Dane) oraz przyjmuje do 

wiadomości podane niżej informacje. Jednocześnie osoba popierająca kandydata oświadcza, że podane przez nią Dane są prawdziwe i podała je dobrowolnie.  

Dane zawarte na Liście po przekazaniu do PKP S.A. będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP S.A. 
wskazanej kadencji (Wybory). Zebrane na Liście dane mogą być udostępniane Centralnej Komisji Wyborczej oraz Zakładowej Komisji Wyborczej w miejscu głosowania, w celu weryfikacji 
czynnego prawa wyborczego osoby popierającej kandydata. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych jest dobrowolne, niemniej bez wyrażenia zgody nie jest możliwe wykorzystanie tych 
Danych do sprawdzenie prawidłowości poparcia zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej PKP S.A.  



PKP S.A. jest administratorem przekazanych Danych jako danych osobowych w rozumieniu 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). PKP S.A. powołała administratora bezpieczeństwa informacji/wyznaczyła inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych w PKP S.A.: iod@pkp.pl, www.pkpsa.pl/kontakty. 

Dane będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie  art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, jedynie we wskazanym powyżej celu i zakresie. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba 

że będzie to konieczne w celu przeprowadzenia lub sprawdzenia prawidłowości procesu Wyborów. W szczególności Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty Wyborów, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na konieczność 

rozstrzygania sporów dotyczących prawidłowości Wyborów. W oparciu o Dane PKP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 

rozumieniu RODO.  

 

Osobie podającej Dane przysługuje prawo do żądania od administratora danych, zgodnie z przepisami RODO, dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych. Osobie podające Dane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego 

Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, od kiedy taki urząd zostanie utworzony. 

 

 


