Klauzula informacyjna dla osób
uprawnionych do skorzystania
z „tarczy solidarnościowej”.

1. Administratorem Twoich danych osobowych w myśl RODO [1] jest Energa Obrót SA, z
siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (zwany dalej ADO).
2. Dane kontaktowe w zakresie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych to:
iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków ADO, aby
zrealizować Twoje uprawnienia po złożeniu Oświadczenia [2], na podstawie art. 9 ust 1
Ustawy [3],
4. Zakres Twoich danych, które będziemy przetwarzać, wynika z Oświadczenia i dołączonych
do niego załączników.
5. Przetwarzanie danych objętych Oświadczeniem wraz z załącznikami jest niezbędne, aby
zrealizować cel wskazany w punkcie 3.
6. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą zostać:
a. podmioty, które realizują dla nas usługi wsparcia obsługi klienta,
b. podmioty, które dostarczają nam korespondencję, usługi archiwizacyjne oraz
niszczenia dokumentacji,
c. podmioty, które świadczą nam usługę obsługi prawnej,
d. podmioty, które świadczą nam usługi informatyczne,
e. organy powołane do nadzoru procesu oraz weryfikacji oświadczeń.
7. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, które znajdziesz w pkt 3., następnie przez okres do przedawnienia
roszczeń.
8. Przysługuje Ci prawo 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,
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe
znajdziesz w punkcie 1 i 2.
9. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[1] 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 (zwane
dalej RODO).
[2] Oświadczenie odbiorcy uprawnianego – formularz obowiązujący klientów Energa Obrót
SA.
[3] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii
elektrycznej

