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KLAUZULA ]NFORMACYJNA
dla osób kontaktujących się/prowadzących korespondencję z Energa Ciepło Kaliskie Sp, z o.o.

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o,o., w związku z otzymaną/prowadzoną korespondencją pzetwaza dane osobowe

zawańe w pismach i mailach kierowanych do Spółki oraz otzymane w czasie telefonicznych lub bezpośrednich rozmow.

Zgodnie z Rozpoządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (zwane dalej RODO) upzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO)jest ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. (dalej zwana Energa

Ciepło Kaliskie) z siedzibą w Kaliszu 62-800, pzy ulicy Torowa 115. Nasze dane kontaktowe to: e-mail:

cieplokaliskie@enerqa.p|, adres korespondencyjny Energa Clepło Kaliskie Sp. z o.o., Torowa 115,62-800 Kalisz.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktowac się pod adresem e-mail: ipd,ctep]o]:ralię[ie(@orlerua p| lub

korespondencyjnie na adres Energa Ciepło Kaliskie wskazany w pkt 1 powyzej.

Energa Ciepło Kaliskie otzymała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały nam pzekazane
korespondencyjnie.
Pani/Pana dane osobowe pzetwazane będąw związku zotzymanąkorespondencjąw następujących celach:
a, prowadzenia ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
b, prowadzenia ewidencji spraw będących przedmiotem korespondencji, w tym m.in, ewidencji wniosków, ewidencji skarg;

c. rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem korespondencji, w tym, jeżeli to konieczne, skierowania sprawy do dalszego
prowadzenia przez inny (właściwy) podmiot;

d. udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję;
e. wywiązywania się z obowiązków nałożonych na Energa Cieplo Kaliskie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

f. ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub obrony przed roszczeniami;

udzielania informacji w toczących się postępowaniach;

kontroli przestrzegania zasad poufności i ochrony informacji, w tym danych osobowych;
realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie Kapitałowej Orlen oraz uprawnionych
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitalowej Orlen, w tym Grupy Energa, tj. gdy jest to niezbędne, przekazanie

Pani/Pana danych osobowych do PKN Orlen S.A. lub innych spólek grupy kapitalowej w celu realizacji ich kompetencji;

rapońowania do organów podmiotów nadrzędnych i dominujących;
archiwizacji lub niszczenia dokumentacji;
wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych Waw przez Energa Ciepło Kaliskie lub osobę, któĘ dane dotyczą w
zakresie sprawy będącej przedmiotem korespondencji.

Podanie podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, dane kontaktowe - adres e-mail lub adres
korespondencyjny) jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi w sprawie będącej pzedmiotem
korespondencji. W zależności od treści korespondencji, do pzygotowania odpowiedzi lub realizacji wniosku, moze być
niezbędne podanie innych danych osobowych istotnych dla sprawy.

Pzetwazanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
a. ań. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w jednym lub większej ilości celów,

wyrażonej poprzez bezpośrednie dzialanie polegające na skierowaniu korespondencji do Energa Cieplo Kaliskie lub w inny
sposób np. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b. ań. 6 ust 1 lit. c RODO - w celu wypelnienia obowiązków prawnych ciążących na Energa Ciepło Kaliskie na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c. ań. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Prawnie
uzasadnionym interesem Energa Ciepło Kaliskie jest m,in. dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, stosowanie
wewnętrznych procedur nadzoru zgodności z prawem, realizacja uprawnień podmiotu dominującego w grupach kapitalowych,
wywiąanie się z zawańych umów/porozumień.

7) Zakres danych osobowych pzetwazanych pzez Energa Ciepło Kaliskie w związku z otzymaną korespondencją jest
uzależniony od sprawy będącej pnedmiotem korespondencj! oraz zakresu danych pzekazanych nam pzez
Panią/Pana i mogąto być:
o dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, numer pesel, numer Nlp, stanowisko lub pełniona funkcja;
. dane teleadresowe, w tym adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu;
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4)
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o inne dane nP. numery rachunków bankowych, numery ewidencyjne gruntów, numery ksiąg wieczystych.

8) Odbiorcami danych osobowych, w zalezności od pzedmiotu korespondencji, mogą zostac:a, organY i PodmiotY Publiczne uPrawnione do uzyskania danych osobowych na podstiwie obowiązujących przepisów prawa, np,
sądY, organY Ścigania lub instytucje państwowe, podmioty upoważnione do prowadzenia xoniroii,'goy wystąpią z'ządaniem
udostępnienia danych, w oparciu o stosowną podstawę prawną

b. Podmiot DominującY w GruPie Orlen tj. PKN Orlen S.A oraz innó podmioty z Grupy Orlen, w tym Energa S.A, oraz inne podmioty
z GruPY Energa, w celu wykonywania posiadanych uprawnie ń i r:ealizaĄi zawartycn umów; 

'

c audytorzy zewnękzni, biegli rewidenci, doradcy prawni i doradcy podatkowi;
d. podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia spraw sąd'owych;

9 uPrawnione instytucje finansowe np. banki realizujące transakcje, firmy ubezpieczeniowe;f. inni kontrahenci wsPÓłPracujący z Energa Cieplo Kaliskie, jezeli obowiązek przekazania im pani/pana danych osobowych
wynika z zakresu tej współpracy biznesowej/Umowy;

g. podmioty dostarczające korespondencję, w tym równiez w formie elektronicznej;h podmioty wykonujące usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentacji;
i. PodmiotY Świadczące usługi serwisu i obslugi technicznej urządzeń wykorzystywan ych przezEnerga Ciepło Kaliskie;j. PodmiotY Świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utizymania systbmów wykorzyśtywanych do przetw arzania

danych osobowych przez Energa ciepło kaliskie, w tym poczty elekhońicznej.

Energa CiePło Kaliskie moze powiezyc pzetwazanie danych osobowych dostawcom usług lub produktow,
działającYm na jej rzecz na podstawie umowy powiezenia pzetwazania danych osobowych, wyńagaląi od takich
Podmiotow wYkonYwania czynnoŚci na udokumentowane polecenia Energa Ciepło Kaliskie, pod warunkióm Żachowania
PoufnoŚci i zaPewnienia ochrony prywatnoŚci oraz bezpieczeństwa Pani/pana danych osobowych na poziomie nie
nizszym niz w Energa Ciepło Kaliskie.

9)

10)

11)

12)

Pani/Pana dane osobowe nie będą pzekazywane do państw tzecich lub organizacji międzynarodowych,
Pzetwazanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie służyło do podejmowanij oecyzli dotyczących pani/pana, w
sposób zautomatyzowany lub do profilowania,
Pani/Pana dane osobowe będą pzetważane pżez okres niezbędny do realizacji celow pzetwarzaniawskazanych w
Pkt, 4 lub do chwili PozYtYwnego rozpatzenia wniesionego pnezPaniflpana spżeciwu wobec pżetwapania danlch,
Okres Pzetważania danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim sąone pzetwazane iwyznaczany będzie
m.in. w oparciu o następujące kryteria:

Żądania od Energa CiePło Kaliskie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czymprzepisy odrębne mogąwyłączyc
mozliwoŚc skorzystaniaz tego prawa, w tym m.in. w przypadkach, o których mowa war[ tg ust. z Roob (priwo ao o-gianlcżenia
Przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
Prawnej lub w celu ochronY Praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglęóy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;
usunięcia danych, jezeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikając e z art, 17 ust, 3 RoDo;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
z uprawnień moze skozystac kontaktując się pisemnie lub mailowo z Energa ciepło kaliskie (pkt 1) lub z loD (pkt

czas niezbędnY do utrzymywaniazPaniąlPanem kontaktów związanych z obsługą korespondencji;
termin realizacji sprawy/wniosku będącej/ego przedmiotem korespondencj i ;

termin wYPełniania obowiązkÓw prawnych ciązących na Energa Ciepło Kaliskie na podstawie powszechnych przepisów prawa;
okres archiwizacji dokumentacji;
czas niezbędnY do ustalenia, dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa lub obrony przed roszczeniami.

13) lnformujemy o pzysługującym prawie do:
a, dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, że Energa Cieplo Kaliskie może

ŻądaĆ od osobY, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji milącycn na celu sprecyzowJnie żądania;b, sprostowania lub uzupelnienia swoich danych osobowych;

a.

b.

c.

d.

e.

d.

e.

2).
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14) lnformujemY o Prawie_wniesienia skargi do organu nadzorczego, W Polsce organem takim jest prezes Uzędu Ochrony
Danych Osobowych. Skargę mozna wnieŚc pisemnie na adres: Uząd Ochroni oanycn Oso'bowych, ul, Stawki2, 00_193
Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegołowe informacje dotyczące iłłaojnia skarg są dostępne na stronie
internetowej uzędu www,uodo.gov,pI w zakładce,,Skargi''.

Energa Ciepło KaIiskie

Sp. z o,o,

Torowa 1 1 5

62-800 Kalisz
cieplokaliskie@energa.pl

www.energa-cieplokaliskie.pl

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu
lX Wydział Gospodarczy KRS
KRs 0000407520

T +48 62 500 28 00

F +48627632234

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spólka Akcyjna
nr konta: 26 1440 1101 0000 0000 1667 1727

Kapital zakładowy/wplacony 49 375 000,00 zl

NlP 618-214-05-65

Regon 30'l 979979

,An+,z
//WV*




