KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej RODO)
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta
rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posiadającej numer
identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w
kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości) uprzejmie informuje:
1) że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa Spółka Akcyjna,
2) dane kontaktowe ADO to: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2),
4) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją
art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; a także na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń, archiwizacja
dokumentacji, ewentualny kontakt z wnioskodawcą w sprawie realizacji wniosku.
5) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może utrudnić lub
uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
6) że odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa,
c. Podmioty dostarczające korespondencję,
d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
f. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych
przez ADO,
g. Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO.
7) że dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt 4.
a. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą
przetwarzane przez okres wypełniania tych, a po tym okresie przez okres czasu wynikający
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
8) o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie
zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
f. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,
Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

