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Klauzula informacyjna Ciepło Kaliskie §p. z o.o
o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktów biznesowych

Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności przetwarza informacje
zawarte w korespondencji, ofertach, materiałach otrzymanych od partnerów biznesowych i
sPołecznych, we wnioskach, dokumentach rwiązanych z rea|izacją projektów, znajdujące się w
publicznie dostępnych rejestrach i Internecie oraz pozyskane yy wyniku bezpośrednich kontaktów.
WŚród tych informacji mogą znajdować się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizYcznYch w nviązku z przefrvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrek§rvy 95l46lWE, maj4 charakter tlanych osobowych.

Zgodnie zRozporządzenieln Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'19 z dl"ńa27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zptzetwarzaniem darrych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (zwane dale.i RoDo)
infonnujemy, ze:

l. Administratorern Pani/Pana danycli osobowych (ADO) jest Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. (zwana
dalej Energa Ciepło Ka|iskie), ul. Torowa 115,62-800 Kalisz, e-tnail: cieplokaliskie@energa,pl

2. Z inspektorem oclrrony danych mozna skontaktowaó się pod adręsem e-mail:
iod.cieplokaliskie(@enęrga.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Energa Ciepło Kaliskie
wskazany w pkt. 1.

3. Energa Ciepło Kaliskie otrzymałaPani/Pana dane osobowe od podmiotu (dalej Kontrahenta), z którym
nasza spółka utrzymuje kontakty biznesowe, współpracuje w ramach realizacji wspólnych pĄektów,
Pozyskała je z ogólnie dostępnych baz danych lub lnternetu a|bo bezpośrednio od Pani/Pana,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z utrzymywaniem kontaktów biznesowych
porniędzy Energa ciepło l(aliskie a kontrahentem w następujących celach:
a. ustalenia/potwierdzenia posiadanych uprawnień osób wskazanych do reprezentacji Kontrahenta;
b. ustalenia/potwierdzenia uprawnień do wykonywanialręalizacji zapisów porozumienia/projektu

|ub spełnierlia innych wymagań niezbędnyclr do prowadzenia dzialań biznesowych;
c. Prowadzenia ewidencji spraw będących przedmiotern współpracy biznesowej;
d. realizacji przedmiotu porozumienia lub projektu;
e. realizacji funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie

Kapitałowej Orlen oraz uprawnionych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Orlen, w tyrn Grupy Etrerga, tj. gdy jest to niezbędne, przekazanie Pani/Pana danych osobowycń
do PKN Or|en S.A. lub innych spółek grupy kapitałowej w celu realizacji ich kompetencji;

f. raPorlowania, monitorowania, kontroli wykonyrvania działań biznesowycll oraziclr rozliózenia;
g. korrtroli przestrzegalria zasad pouflrości i ochrony infonnacji, w tym danycli osobowych;
h. utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencji;
i, przesyłania, archiwizacji lub niszczeniadokumentacji;
j ustalania i dochodzeniaroszczeń iodszkodowań, obrona przed ewentualnymiroszczeniami;
k. wypehienia obowiązków prawnycIr ciążących na Energa ciepło l(aliskie

5. Podarrie danych osobowych jest dobrowolne ale rnoże być niezbędrre do prowadzenia współpracy
biznesowej, zawarcia i realizacji porozumienia lub udziału w projekcie.

6. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z,,

a, art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w jednyrn
lub większej ilości celów, wyrażonej poprzęz bezpośrednie działallie polegające ,-,u p.r"kuruńiu
danyclr osobowyclr do Energa Ciepło Kaliskie lub w inny sposób np, oświadczenie o wyrażaniu
zgody na przetwarzanie danych osobowycli;
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b. ar1. 6 ust. 1 lit, b RODO czy|i do podjęcia dzialań na żądallie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy lub do zawarcia umowy (porozumienia), której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, (dotyczy osob fizyczlrych, w tym prowadzącycll działalność gospodarczą, które
sarnodzielnie przekażą swoje dane osobowe w raInaclr utrzymywania kontaktów biznesowych);

c, aft. 6 ust. 1 lit c RODO - w celu wypehienia obowiązków prawnych ciążących na Energa Ciepło
Kaliskie na podstawie powszeclrnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m,in. przepisów
podatkowyclr, przepisów o rachunkowości, przepisów o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz
finansowaniu tenoryztnu, rozpol,ządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
nadużyć na rynku, przepisów o dostępie do informacji publicznej, słuzących ochronie życia i
zdrowia oraz służących ochronie środowiska, przepisów zobowiązujących do zatrudniaria przy
określonych pracaclr pracowników posiadającyclr odpowiednie kwalifikacji lub uprawnienia;

d. aft, 6 ust. 1 lit, f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Energa Ciepło
Kaliskie lub strony trzeciej orazw celu realizacji przedrniotu wspólpracy. Prawnie uzasadnionym
interesem Ciepło Kaliskie jest m,in. ustalenie i dochodzelrie roszczeń na podstawie przepisów
prawa, stosowanie wewnętrznyclr procedur nadzoru zgodności z prawem, zapewnienia ochrony
interesów i nrienia Energa Ciepło Kaliskie, wywiązanie się z postanowień porozumień,
zapewnienie realizacji uprawnieli podmiotów dorninującyclr w grupach kapitałowych.

7. Zakręs danyclr osobowyclr przetwarzanychprzez Energa Ciepło Kaliskie w związku zltrzymywaniem
kontaktów biznesowych jest uzależniorry od sprawy będącej przedmioteln współpracy oraz zakresu
clanych przekazanych nanr ptzezPaniąlPana i mogą to być:

a. dane iden§fikacyjne (imię i nazwisko): członków organów, przedstawicieli, pełnomocników oraz
pracowników Kontralrenta, wykotrawcy, podwykonawców i innych osób wskazanych w
dokumetrtach składarrych lub przekazanych w ralnach współpracy biznesowej;

b. darle osób wylnienionych w ppkt. a powyżej zawalle w ogólnie dostępnych bazach lub Internecie,
w tym numer NIP;

c. darrę osób wymieniorrych w ppkt. a powyżej zawaftę w zaświadczeniu z Krajowego Rejestrr,r
Kanrego, jeżeli przeclstawiciel/pełnomocnik Kontralrenta, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do przedstawienia (złożenia) takiego
zaświadczenia;

d. darre identyfikacyjne i adresowe, w tyn numer PESEL, pełnomocników Kontraherńalwykonawcy
i podwykonawcy zawalte w treści pełnonrocnictwa;

e. dane teleadresowe (adres e-mail, służbowy numer teleforru wskazane do utrzymywania kontaktu,
stanowisko lub pełniona funkcja) ww. osób, jeżelijest to niezbędne do utrzymywania kontaktów
biznesowych;

f. darle o uprawnietriaclr zawodowych i kwalifikacjach oraz dane znajdujące się w dokumelltach
potwierdzających posiadane uprawnienia/kwalifikacje, o ile z prowadzonej współpracy
biznesowej/zawieranietn i realizacją projektu wynika obowiązek podarria §ch danych.

8. Odbiorcami danyclr osobowych mogą zostać:
a, organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danyclr na podstawie obowiązujących

przepisów pfawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podrnioty upowaznione do
prowadzenia kontroli, gdy wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowIrą
podstawę prawną;

b. PKN Orlen S.A. jako podrniot dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty dorninujące z
Grupy Orlen, w tyrr Energa S,A. oraz inne podrnioty z Grupy Etrerga, w celu wykonywania
posiadanyclr uprawnień i realtzacji zawaftych umów;
audytorzy zewnętrzni, biegli rewiderrci i doradcy podatkowi;
podmioty świadczące usłrrgi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;
uprawnione instytucje finansowe np. banki realizujące transakcje, finny ubezpieczeniowe;

c.
d.
e.
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f. inni kontrahenci współpracujący z Erlerga Ciepło Kaliskie, jeżeli obowiązek przekazania im

Pani/Pana danych osobowych wynika z zakresu tej współpracy biznesowej/Umowy;
g. podłnioty dostarczające korespondencję, w tym równiez w fonnie elektronicznej;
h. podmioty wykonujące usługi arclriwizacji i niszczenia dokurrrentacji;
i. podlnioty świadczące usługi serwisu i obsługi teclrnicznej urządzeń wykorzystywanyclr przez

Energa Ciepło Kaliskie;
j podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów

wykorzystywanyclr do przetwarzania danych osobowych przez Energa Ciepło Kaliskie, w tym
poczty elektronicznej,

B. Energa Ciepło Kaliskie moze powierzyć przetwarzanię danych osobowyclr dostawcom usług lub

produktów, clziałającynr na jej rzęQz na poclstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, wyrnagając od takich podmiotów wykonywania czylrności na ttdokumetttowane polecenie
Energa Ciepło Kaliskie, pod warunkietn zachowania pouflrości i zapewnieIria ochrony prywatności
orazbezpieczeństwa powierzonych daIrych osobowyclr na pozionrie nie rriższyrn niż w Energa Ciepło
Kaliskie.

9. Dane osobowe nię będą przekazywane do państwa trzeciclr |ub orgarrizacji międzynarodowych.
10. Przetwarzanię Pani/Pana danych osobowych nie będzie słuĄło do podejmowania decyzji, dotyczących

Pani/Pana, w sposób zautomatyzowarry lub do profilowania.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania

wskazanyclr w pkt. 4 lub do chwili pozy.tywneg o rozpatrzenia wniesione go przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec przetw arzania danych.

12. Okres, przezktory dane osobowe będą przetwarzanewznaczarly będzie m.in. w oparciu o następujące

kryteria:
a. czas niezbędny do utrzymywania z Panią/Panem kontaktów służbowych związanych z

prowadzeniem współpracy biznesowej ;

b. tennin realizacji i rozliczęnia porozumienia lub projektu;
c. okres arclriwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji porozumienia lub projektu;

d. czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Energa Ciepło Kaliskie;
e. czas niezbędny do ustalenia, doclrodzenia ltrb obrony rcszczęl\ wynikających z przepisów prawa.

13. Osoba, której dotycządane posiada prawo do:

a. dostęptl do danych osobowych jej dotyczącyclr i żądania iclr kopii, z uwzględnieniem faktu, że
Energa Ciepło Kaliskie może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

b. sprostowania lub uzupełnienia jej clarrych osobowych,;
c. żądania ocl Energa Ciepło Kaliskie ograniczenia przetwarzarria darrycłr osobowych, przy czym

przepisy odrębne mogą vr,yłączyó możliwośó skorzystania ztego prawa, w tyrn m.in.
w przypadkaclt, o których mowa w ar1. lB ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesierriu do przeclrowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków oclrrony prawnej lub w celu oclrrony praw innej osoby fizycznej lub prawrrej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wylączające, wskazane w alt. l 7 ust.

3 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przętwarzania danyclr osobowych.

Z uprawnieli nrogą Paristwo skorzystaó kontaktując się pisenrnie lub rnailowo z Energa Ciepło Kaliskie
lub IOD.
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_ PrzYsługuje Pani/Panu prawo w_niesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych
OsobowYch, na PrzetwarzanięPrzezBnerga Ciepło Kaliskie Fani/Pana darrych osobowyclr, ,.,u uÓ."., IJiząd
OclironY DanYclr OsobowYclr, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub fonnle elektroniczllej. Szczegółowe
informacje dotYczące składania skarg są dostęplre na stronie internetowej urzędu www,uodo.gov.pl w
zakładce ,,Skargi".

Energa Ciepło Kaliskie

Sp. z o,o,

Torowa 1 1 5

62-800 Kalisz

cieplokaliskie@energa,pI

www,energa-ciepIokaliskie,pl

sąd Rejonowy PoZnań-NoWe Miasto l Wi|da w Poznaniu

lX Wydzial 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

Kapitał zakładowy/wpłacony 49 375 000,00 zł

NlP 618_214_05_65

Regon 301979979


