
Informacja Administratora Danych Osobowych 

1. Dane Administratora:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enea S.A.
z siedzibą przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: esa.iod@enea.pl.

2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o wydarzeniach korporacyjnych
w Grupie Enea, poprzez udostępnianie Państwu drogą elektroniczną komunikatów prasowych dotyczących
działalności Grupy Enea (dalej: newsletter) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych, dalej: RODO).

3. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niezbędne, aby otrzymywać newsletter.

4. Odbiorcy danych:

Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom, które obsługują
serwis Biura Prasowego Grupy Enea na stronie www.media.enea.pl.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych
dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa,
wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

5. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu
wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

6. Państwa prawa:

Posiadają Państwo prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie 
swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 


