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Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk przetwarza dane zawarte  
we wnioskach o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym na podstawie przepisów Kodeks Cywilny oraz z 
Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, 
które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO” - Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016 r.), mają charakter danych osobowych. 
 
W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych, „ADO”, (dalej zwany Zamawiającym), jest Energa-Operator SA, ul. 
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA, zwanym dalej „IOD” można skontak-
tować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl; 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
a. art. 6 ust 1lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążą-

cych na Zamawiającym tj. w celu związanym z przeprowadzeniem danego Dialogu Technicznego w 
oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA (dostępny na stronie 
http://bip.energa-operator.pl) 

b. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego (w tym dochodzenie roszczeń wyni-
kających z przepisów prawa i archiwizacja dokumentów) 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 
a. zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  

w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, z zastrzeżeniami i ogra-
niczeniami wynikającymi z tego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
RODO; ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w stosunku do przekazania danych uprawnio-
nym na podstawie przepisów prawa organom i instytucjom państwa, 

b. uprawnione podmioty Energa Grupa Orlen na podstawie wewnętrznych umów, 
c. podmioty dostarczające korespondencję,  
d. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  
e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, 
f. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzy-

stywanych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 
Zamawiający może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na pod-
stawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czyn-
ności na udokumentowane polecenie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia 
ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. 

5. Zamawiający może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania da-
nych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytu-
cje państwowe, 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt 3: 
a. w zakresie przeprowadzenia Dialogu Technicznego – przez okres potrzebny do prowadzenia działań 

przygotowawczych po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub 
przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 

b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Zamawiającego  – do chwili zrealizowania uzasad-
nionych interesów Zamawiającego. 

7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w danym Dialogu Technicznym wynika z przepisów 
ustawy Kodeks Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Niepoda-
nie wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w Dialogu Technicznym. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, sto-
sowanie do art. 22 RODO 

9. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do: 
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, iż Zama-

wiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 
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celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty danego Dialogu Technicz-
nego; 

b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, z uwzględnieniem faktu, iż skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzonego Dialogu Technicz-
nego w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego 
załączników;  

c. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego 
prawa nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia danego Dialogu Tech-
nicznego, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa w tym 
m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych oso-
bowych; 

e. sprzeciwu, przenoszenia danych i ich usunięcia - w uzasadnionych przypadkach, których ogranicze-
nia nakładają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO i Regulamin zamówień w ENERGA-OPERA-
TOR SA*. 

Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Zamawiającym lub IOD 
10. W związku z faktem, że dostęp do danych osobowych mają strony danego Dialogu Technicznego, Pań-

stwa dane mogą być im przekazywane, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.a. 

 
Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawia-
jącemu, dysponują już informacjami, o których mowa powyżej w przedstawionym obowiązku informacyjnym dla 
osób fizycznych, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Uczestnik 
Dialogu Technicznego będzie korzystał, przekazanych przez Uczestnika Dialogu Technicznego w formularzy zgło-
szenia udziału w danym  Dialogu Technicznym, Uczestnicy Dialogu Technicznego zobowiązani są do złożenia w 
formularzu zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w danym Dialogu Technicznym oświadczenia dotyczącego po-
zyskania przez Uczestnika Dialogu Technicznego danych osobowych od osób trzecich do celów związanych 
z udziałem w danym Dialogu Technicznym oraz zrealizowania względem wskazanych osób niniejszego obowiązku 
informacyjnego. 
 
 
*) 
Z uwagi na specyfikę prowadzenia Dialogu Technicznego może nie przysługiwać Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli występuje forma pa-

pierowa dokumentacji; 
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Zaznaczamy jednak, że każdorazowe żądanie będzie poddane odrębnej analizie, aby określić czy nie zachodzi 
w danym przypadku ograniczenie Państwa praw.   
 
 
 
 
 
 


