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ooólnn KLAUzULA INFoRMAcyJNA
dla osób uprawnionych do konystania ze świadczeń ZFŚS

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności socjalnej
przetwarza informacje zawańe we wnioskach, w zaświadczenia, w korespondencji i
innych materiałach otrzymanych od osób uprawnionych do korrystania ze świadczeń
socjalnych orazznajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach lub Internecie. Wśród
tych informacji mogą znajdować się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 20t6l679 z dnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zrviązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekĘwy 95/46AilE, mają
charakter danych osobowych

Zgodnie z Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z 27,04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąku z przelwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO)jest Energa Ciepło Kaliskie Sp, z o.o. (dalej Energa Ciepło
Kaliskie)z siedzibąw Kaliszu (kod pocztowy 62-800) pzy ul. Torowa 115, e-mail: cieplokaliskie@energa.pl.
www.cieplokaliskie.com.pl/ .

2) Energa Ciepło Kaliskie wyznaczyła lnspektora Ochrony Danych (dalej lOD), z którym można skontaktować się
pod adresem e-mailiod.cieplokaliskie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Ciepło Kaliskie
wskazanywpkt.1.

3) Energa Ciepło Kaliskie otzymała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od osoby uprawnionej do
składania wniosków o pzyznanie świadczenia z ZFSS.

4) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpatzenia i realizacji wniosków o pzyznanie świadczeń
z ZFSS.

5) Dane osobowe pzetwarzane będązgodnie:
a) ań,6ust. 1|it,corazań,9ust.2litbRODOwceluwypełnieniaobowiązkówprawnychciąźących na

Energa Ciepło Kaliskie wynikających m.in. z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(ustalenia prawa do świadczeń z ZFSS oraz określenie ich wysokości), ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (ustalenie obowiąku podatkowego oraz naliczenie podatku dochodowego,
pzechowywanie dokumentacji dotyczącej wypłacanych świadczeń),ustawy o rachunkowości
(spoządzanie sprawozdania finansowego);

b) ań. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Energa Ciepło Kaliskie lub
strony tzeciej, w tym m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z pzepisów prawa,
zapewnienie realizacji uprawnień podmiotów dominujących w grupach kapitałowych, archiwizacji
dokumentacji.

6) Twoje dane osobowe, obejmujące informacje zawańe we wnioskach o przyznanie świadczeń oraz w
dokumentach potwierdzających sytuację materialną rodzinną i zdrowotną pzetwazane będą pzez
powołanych pzez pracodawcę oraz działających z jego upoważnienia członków zakładowej komisji socjalnej,
któzy zobowiązani sądo zachowania tych danych w tajemnicy.

7) Energa Ciepło Kaliskie może powiezyć Twoje dane osobowe dostawcom usług lub produktów dziaĘącym na
jego zecz na podstawie umowy powiezenia pzetwazania danych osobowych, wymagając od takich
podmiotow wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Energa Ciepło Kaliskie, pod warunkiem
zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych na
poziomie nie nizszym niż w Energa Ciepło Kaliskie.
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8) Odbiorcądanych osobowych mogązostaó:
a) organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących pzepisów

prawa, np. sądy, organy Ścigania, instytucje państwowe, podmioty upowaznione do prowadzenia kontroli,
gdy wys]ani!z ządaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną

b) PKN Orlen S.A. jako podmiot dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty dominującó z Grupy Orlen,
w tym Energa S.A, oraz inne podmioty z Grupy Energa, w celu wykonywania posiadanych uprawnień i

realizacji zawartych umów;
c) podmioty prowadzące badanie dokumentów finansowych, w tym sprawozdań;
d) audytozy zewnętzni, biegli rewidenci i doradcy podatkowi;
e) podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oruzw zakresie spraw sądowych;f) uprawnione instytucje finansowe np, banki realizujące transakcje;
g) podmioty dostarczające korespondencję, w tym również w formie elektronicznej;
h) pod m ioty wykon ujące usług i arch iwizacji i niszczen ia doku mentacj i ;i) podmioty świadczące usługi senrisu i obsługi technicznej uządzeń wykozystywanych pzez Energa

Ciepło Kaliskie;j) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utzymania systemów
wykozystywanych do pzetwazania danych osobowych pzez Energa Ciepło Kaliskie, w tym poczty
elektronicznej;

!) uprawnionym strukturom zwiąków zawodowych, wyłącznie w zakresie określonym pzepisami prawa.
9) Dane osobowe nie będą pzekazywane do państwa tzecich lub organizacji międzynarodowych,
'l0) Pzetwazanie Twoich danych osobowych nie będzie służyło do podejmowania decyzji, dotyizących Ciebie, w

sposób zautomatyzowany lub do profilowania.
11) Dane osobowe pzetwazane będą pzez okres niezbędny do realizacji celów pzetwazania wskazanych w

pkt. 5 lub do chwili pozytywnego rozpatzenia wniesionego pzez Ciebie spzeciwu wobec pzetwazania
danych, w tym w szczególności:
a) pzez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie, rea|izację i rozliczenie;
b) czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z pzepisów prawa;
c) okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej świadczenia.

12) lnformujemy o pzysługującym prawie do:
a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, źe Energa

Ciepło Kaliskie może żądać od osoby, któĘ dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mającyóh
na celu sprecyzowanie żądania;
sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
ządania od Energa Ciepło Kaliskie ograniczenia przelwazania swoich danych osobowych, plzy czym
pzepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skozystania z tego prawa, w tym m.in. w pzypadkach, o
których mowa w ań. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w
odniesieniu do pzechowywania, w celu zapewnienia kozystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne vrzględy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
usunięcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel pzetwazania, np. zakończono
pzechowywanie dokumentacjiw okresie wynikającym z pzepisów prawa;
wniesienia spzeciwu wobec pzetwazania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych pze ADO.

Z uprawnień możesz skozystać kontaktując się pisemnie lub mailowo z Energa Ciepło Kaliskie lub loD na
adresy wskazane w punktach 1 i 2.

lnformujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych na pzetwazanie
Twoich danych osobowych, na adres: Uząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub
formie elektronicznej. Szczegołowe informacje dotyczące składania skarg są stronie internetowej
uzędu www.uodo.gov.pl w zakładce ,,Skargi".

b)

c)

d)

e)

13)
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