Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (określane dalej
jako „RODO”) informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych jest Energopol-Warszawa z siedzibą w Warszawie , przy Al.
Jerozolimskie 53, e-mail: energopol@energopolsa.pl. Kontakt w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych e-mail: iod@energopolsa.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. zawarcia lub realizacji umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, której jesteś Stroną na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO np. : w ramach sprzedaży usług, obsługi reklamacji,
zapewnienia poprawniej jakości usług;
b. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w
tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np.: windykacji należności:
prowadzenia postępowań sądowych, przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art6 ust 1 c)
RODO np.: przekazanie danych na żądanie sądu, policji;
d. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być
przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu
marketingu bezpośredniego;
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku umów prawa cywilnego – do upływu okresu
przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z zawartych umów. Nie dłużej niż 2 lata po upływie
tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane
papierowe – trwale zniszczone;
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić administratorowi realizację
niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie
również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które
administrator zobowiązany jest przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak
możliwości świadczenia usług lub realizacji obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

