KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 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 zwanym dalej „RODO" i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane
przez nas informujemy, że:
Administrator
Danych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
w Pińczowie z siedzibą przy ulicy ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400; Pińczów. Można się z nami
skontaktować listownie lub osobiście w naszej siedzibie, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 41
357 38 65 lub za pomocą korespondencji elektronicznej na adres mailowy: biuro@pecpinczow.pl.

Inspektor
Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu
665586173 lub za pomocą korespondencji elektronicznej adres: biuro@ochrona-danych.net.

Cel i podstawa
przetwarzana:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu i na podstawie prawa:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.
1 lit. b RODO;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: Kodeks cywilny, Ustawa o podatku VAT, Ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią tj. dochodzenia roszczeń związanych z
realizacją umowy i po jej zakończeniu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych
osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.

Okres
przechowywania
danych:

Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat lub przez okres zgodnie z wymogami przepisów
prawa oraz uzasadnionego interesu administratora.

Mają Państwo
prawo do:

Informacja o
wymogu podania
danych:








dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe a ich nie podanie uniemożliwi zawarcie
umowy oraz realizację wymogów przepisów prawa oraz uzasadnionego interesu administratora.

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

…………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej
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