Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Energoserwis Kleszczów Spółka z o.o. z
siedzibą w Rogowcu.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www.es-k.pl, pod adresem email: iod@es-k.pl;
pod numerem telefonu 44 735-40-34 wew.28; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:
1. w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej, (podstawa z art. 6 ust 1 lit.
b RODO)
2. w celu wykonania umowy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej, gdy ją zawarliśmy
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5. w celach podatkowych i ubezpieczeń społecznych będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okresy zgodne z
odpowiednimi przepisami prawa.
VI. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a) podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, instytucjom
określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
b) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym,
informatycznym.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z
przetwarzaniem
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Informujemy, że w procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

