
 

 
    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla klientów umów kompleksowych ENERGA – Obrót SA 
 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) są: 
a. w zakresie sprzedaży prądu jest: 

sprzedawca adres siedziby / ADO e-mail do inspektora ochrony danych 
(IOD) 

ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk iod.energa-obrot@energa.pl 
 

b. w zakresie dystrybucji prądu (w zależności od dystrybutora, który dostarcza Ci prąd): 
dystrybutor adres siedziby/ADO 

e-mail do inspektora ochrony danych 

(IOD) 
ENERGA-OPERATOR S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk iod.energa-operator@energa.pl 
Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań eop.iod@operator.enea.pl 
TAURON Dystrybucja S.A. 

adres siedziby: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  
adres korespondencyjny: ul. Lwowska 23, 40-389 

Katowice 

td.iod@tauron-dystrybucja.pl 

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin dane.osobowe@pgedystrybucja.pl 
innogy Stoen Operator sp. z o.o. ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa iod_operator@innogy.com 

2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe: 
a) aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę oraz w innych celach, na które się zgodzisz (sprzedawca), 
b) w celu realizacji obowiązku prawnego, jaki polega m.in. na dystrybucji prądu (dystrybutor), 
c) w celu swoich prawnie uzasadnionych interesów, tj.: marketingu produktów (sprzedawca) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

które wynikają z prawa (sprzedawca i dystrybutor). 
3. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę. 
4. Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które: 
a) są uprawnionymi organami publicznymi, 
b) są częścią naszej grupy kapitałowej, 
c) dostarczają korespondencję, 
d) świadczą usługi w zakresie umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne. 
5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe: 
a) przez okres trwania umowy, a jeśli wyrazisz dodatkowe zgody – do czasu, aż je wycofasz (sprzedawca), 
b) przez okres, jaki wynika z prawa, które dotyczy dystrybucji prądu w związku z umową oraz po jej zakończeniu do upływu okresu, który przysługuje do 

obrony przed roszczeniami i – ewentualnie – dochodzenia roszczeń (dystrybutor). 
ADO przechowa dane na czas realizacji roszczeń cywilnoprawnych, które wynikają z umowy. 
6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać: 
a) dostępu do nich, 
b) ich kopii, 
c) ich sprostowania, 
d) ograniczenia ich przetwarzania, 
e) ich przenoszenia, 
f) ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu przetwarzania, 
g) cofnięcia swoich wcześniejszych zgód, 
oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO. Jeśli chcesz skorzystać 

ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1. 
7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


