Zał. nr 3
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą
w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy: 80-309).
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl
lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt. 1 powyżej.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli w celu:
• rozpatrzenia złożonej oferty i prowadzenia dodatkowych negocjacji oraz zawarcia i realizacji umowy,
w przypadku wyboru Pani/Pana Oferty,
• wypełniania przez ADO obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających m.in.
z przepisów ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości,
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO
jest obsługa oraz archiwizacja korespondencji, dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń.
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
• uprawnione podmioty Grupy Orlen, w tym Energa SA,
• podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
• podmioty dostarczające korespondencję,
• podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania 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 wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez okres
wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest obsługa oraz archiwizacja
korespondencji, dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń.
8. Informujemy o przysługującym prawie do:
• dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
• sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki
wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub 2).
9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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