Oświadczenie o zgodach na kontakt
i przetwarzanie danych
Dane odbiorcy:
imię i nazwisko albo nazwa
nr telefonu

PESEL albo NIP
e-mail

Zgadzam się, aby ENERGA-OBRÓT S.A. przetwarzała moje dane osobowe w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy.
Zgadzam się, aby ENERGA-OBRÓT S.A. oraz podmioty wskazane na www.energa.pl, które współpracują z ENERGA-OBRÓT S.A., przesyłały mi informacje
handlowe na adres e-mail lub numer telefonu podany w umowie.
Zgadzam się, aby ENERGA-OBRÓT S.A. oraz podmioty wskazane na www.energa.pl, które współpracują z ENERGA-OBRÓT S.A., kontaktowały się ze mną w celu
marketingu bezpośredniego za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefon).
Zgadzam się, aby podmioty wskazane na www.energa.pl, które współpracują z ENERGA-OBRÓT S.A., przetwarzały moje dane osobowe w celach marketingowych.
Wszystkie zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe i zawsze możesz je wycofać.

ODBIORCA

data, czytelny podpis (imię i nazwisko)
odbiorcy albo reprezentanta

Jesteśmy w kontakcie

energa.pl

załatwiaj swoje sprawy
przez Internet!

555 555 555

koszt połączenia z infolinią wg stawek
Twojego operatora telefonicznego
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Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla klientów umów kompleksowych ENERGA-OBRÓT S.A. [1]
1.

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest:
sprzedawca
ENERGA-OBRÓT S.A.

adres siedziby / ADO
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

e-mail do inspektora ochrony danych (IOD)
iod.energa-obrot@energa.pl

2.

W związku ze zmianami właścicielskimi w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych uczestniczy również Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą
w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock oraz pozostałe spółki z naszej grupy kapitałowej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celach, które
określamy w pkt 4. Spółki należące do naszej grupy kapitałowej występują w roli Współadministratorów danych. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie odpowiednich uzgodnień, które określają zasady realizacji wspólnych celów przetwarzania oraz zasady współdziałania, jakie zapewniają możliwość
skutecznej realizacji Twoich praw oraz ochrony Twoich interesów. Szczegółowe informacje dotyczące Współadministratorów znajdziesz w ramach listy podmiotów
współpracujących, której aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie www.energa.pl.
3. ADO przetwarza Twoje dane osobowe [2]:
a) aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę oraz w innych celach, na które się zgodzisz, w szczególności związanych z marketingiem bezpośrednim
prowadzonym za pomocą odpowiednich kanałów komunikacji,
b) w celu realizacji obowiązku prawnego, jaki wynika m.in. z przepisów sektorowych, podatkowych i księgowych,
c) w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, tj.: marketingu produktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. ADO i Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe [3]:
a) w celach związanych z prowadzeniem analiz biznesowych w ramach naszej grupy kapitałowej,
b) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług naszej grupy kapitałowej, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód.
5. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę.
6. Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które:
a) są dystrybutorami, którzy świadczą usługi dystrybucji produktów, jakie są przedmiotem umowy,
b) są uprawnionymi organami publicznymi,
c) są częścią naszej grupy kapitałowej lub naszymi partnerami biznesowymi wskazanymi na liście dostępnej na: www.energa.pl,
d) dostarczają korespondencję,
e) świadczą usługi w zakresie umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne
f) stanowią operatora informacji rynku energii, biuro informacji gospodarczej.
7. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa podatkowego
i księgowego oraz czas związany z przedawnieniem roszczeń. W zakresie przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane osobowe
są przetwarzane do czasu jej wycofania.
8. 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 lub Współadministratorzy.
9. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1. Podane dane kontaktowe ADO lub IOD
umożliwiają również bezpośrednią realizację praw, które wynikają z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie operacji przetwarzania
danych realizowanych wspólnie przez ADO i każdego ze Współadministratorów
10. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Aktualna wersja klauzuli zawsze znajduje się na stronie https://www.energa.pl/dom/polityka-prywatnosci/ochrona-danych-osobowych.html

[1] Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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).
[2] Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO.
[3] Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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