Klauzula informacyjna Fundacja Energa
Zgodnie z art. 14 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) informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: Fundacja Energa z siedzibą al. Grunwaldzka 472, 80-309
Gdańsk.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.fundacja@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt. 1.
ADO otrzymał Twoje dane osobowe od Wnioskodawcy, który wnioskuje o pomoc dla Ciebie.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją podpisanej Umowy w następujących celach:

rozpatrzenie wniosku i realizacja przyznanej pomocy oraz jej rozliczenie,

ustalenia uprawnień do wykonywania i realizacja wniosku,

utrzymywania kontaktów,

dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

raportowanie oraz archiwizacja dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) to znaczy służbowe danej osobowe są niezbędne do utrzymywania kontaktu służbowego w związku z
realizacją Umowy.
Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO :

imię, nazwisko, adres, województwo/powiat, pesel, telefon kontaktowy, e-mail lub pełniona funkcja, nr telefonu
służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr konta bankowego.
Odbiorcą danych osobowych mogą również zostać:

podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,

podmioty Grupy Energa,

podmioty dostarczające korespondencją,

podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymywania systemów wykorzystywanych przez ADO, w
tym poczty elektronicznej,

podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,

podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpię z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
ADO może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonania czynności na
udokumentowanie polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz
bezpieczeństwa danych osobowych.

8.
9.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane obliczanych jest w oparciu o następujące kryteria:

okres niezbędny do utrzymywania z Tobą kontaktów służbowych związanych z realizacją Umowy,

okres obowiązywania Umowy,

okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy,

Ookres, który jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
10. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie do ADO sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
11. Informujemy o przysługującym prawie do:

dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,

sprostowania (poprawiania danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2).

