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Klauzula informacyjna Energa Ciepło Kaliskię Sp. z o.o.

dla osoby prowadzącejdziałalność gospodarcząlub wspólników spółki cywilnej, któny sąstronąumowy lub osobami

wyznaczonymido kontaktu i realizacji umowy zawartejz Energa Ciepło Kaliskie Sp, z o.o,

Zgodnie zRozpol,ządzenieIn Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616'79 z dnia 27 kwietrria
2016r. w sprawie ochrony osobftzyczrrych w związkuzprzetwarzaniem danych osobowyclt iw sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uclrylenia dyrektywy 95l46lWE (zwane dalej RODO)
informujemy, że:

1. Administratorem Parri/Pana danyclr osobowych (ADO) jest Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o, z siedzibą
w Kaliszu, ul. Torowa l 15, 62-800 Kalisz (dalej zwana Energa Ciepło Kaliskie).

2. Nasze danę kontaktowe to: adres e-mail: cięplokaliskie(@energa,pl , adres korespondencyjny: Energa
Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz,

3, Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) w Energa Ciepło Kaliskie można skontaktować się pod
adresem ełnail: : iod,cieplokaliskie(@energa.p1 lub korespondencyjnie na adres Energa Ciepło Kaliskie
wskazany w pkt. 2.

4. Energa Ciepło Kaliskie otrzymała dane osobowe bezpośrednio Pani/Pana lub od współpracującego z
nami podmiotu gospodarczego (dalej Kontrahenta).

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku zzawarciem i realizacją umowy w następujących
celach:
a, potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji,
b. ustalenia/potwierdzenia uprawnień lub kwalifikacji wymaganyclr do wykorryrvanialrealizacji

zapisów ulnowy,
raportowania, kontroli wykonywarria umowy i jej rozliczenia,
utrzymywania kontaktów służbowych i wymiany korespondencj i,
przesyłania i archiwizacji dokumentacji,
ustalania idochodzeniaroszczeń iodszkodowań, obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
kontroli przestrzegaltia zasad poufrrości iochrony inforrnacji, w tyn danych osobowych,
przeprowadzenia/potwierdzenia odbycia niezbędnych szkoleti, w tym BHP i ppoż, zgodnl,e z
regulacjami obowiązującyni w Energa Ciepło Kaliskie,
stwierdzenia aktualności orzeczęń lekarskich, wydanych na podstawie przepisów prawa pracy,
potwierdzających brak przeciwskazań do wykon}.rvania prac realizowanych w ramach umowy,

j. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia,
k, wypełrierlia obowiązków nałozonyclr na Energa Ciepło Ka|iskie przęz przępisy prawa.

6, Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu realizacja czynności niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy,

której stronąjest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy,

b. art, 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu realizacjiprawnie uzasadnionych interesów Energa Ciepło Kaliskie
lub strorry trzeciej oraz w celu realizacji przedmiotu umowy. Prawnie uzasadnionym interesem
Energa Ciepło Kaliskie jest m.in. ustalenie i dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów prawa,
zapewnienia ochrony osób i mienia, wywiązanie się z postanowień umowy, zapewnienie realizacji
uprawnień podmiotów dominujących w grupach kapitałowych,

c. art. 6 ust. 1 lit. c - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążącycl"l na Energa Ciepło Kaliskie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.iri. przepisów podatkowych, ustawy o
raclrunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz filransowaniu terroryzmu,
przepisów o dostępie do infonnacji publicznej, przepisów BHP, słuzących oclrronie życia i zdrowia
oraz służącyclr ochronie środowiska, zapewnienia zatrudniania przy określonyclr pracaclr
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacji |ub uprawnienia, zapewnienia
bezpieczelistwa na terenie i w trakcie prowadzonych prac.

c,
d.
e.

f.
ob,
h.
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7. Zakes danych osobowych przetwarzanych przez Energa Ciepło Kaliskie w związku z zawarciem,

r ealizacj ą i r ozliczeniem umowy :

b.
c,

dane identyfikacyjrre (imię i nazwisko): członków organów, przedstawicie|i, pełnomocników oraz
Pracowrrików Kontralrenta, wykonawcy, podwykonawców i irinych osób wskazanyclr w
dokunlelttach składanych w ramach współpracy biznesowej,
darre osób wymienionych w ppkt. a powyżej zawatlę w ogólnie dostępnych bazacll lub Internęcie,
dane osób wylnienionych w ppkt, a powyżej zawartę w zaświadczerliu z Krajowego Rejestru
Karnego, jeżeli przedstawiciel/pełnornocnik Kontralrenta, na podstawie powszec|rnie
obowiązu.|ących przepisów prawa, zobowiązally jest do przedstawiettia (ńożenia) takiego
zaświadczęnla,
dane identyfikacyjne i adresowe, w tym nul]]er PESEL, pełtlomocników Kontrahenta/ wykonawcy
i podwykonawcy zawafte w treści peŁlolnocnictwa,
dane teleadręsowe (adres e-mail, słuzbowy numer telefonu wskazane do utrzyrnywania kontaktu,
stanowisko lub pehiona funkcja) ww. osób, jeżelijest to niezbędne do utrzymywania kontaktów
biznesowych,
dane o uprawnieniaclr zawodowych i kwalifikacjach oraz dane znajdujące się w dokumentaclr
Potwierdza.iących posiadarle uprawnienia/kwalifikacje, o ile z prowadzonej współpracy
biznesowej/zawieraniem i realizacją Umowy wyrika obowiązek podania tych danych.

B. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
organ! i Podrnioty publiczne uprawnione do uzyskallia danych na podstawie obowiązujących
PrzePisów prawa, np. sądy, organy ścigania, instytucje państwowe, podmioty upowaznione do
Prowadzenia kontroli, gdy wystąpią z żądaniem rrdostępnienia danyclr w oparciu o stosowną
podstawę prawną,
PKN Orlen S.A. jako podmiot dorninujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty dominLljące z Grupy
Orlen, w tym Energa S.A., w celtl wykonywania posiadanyclr uprawnień,
uPrawnione Podmioty Grupy Orlen, w tym podrnioty Grupy Energa, w celu wykorrywania
posiadanych uprawnieri lub realizacji tlmów wiążących Energa ciepło kaliskie,
audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci i doradcy podatkowi,
podmioty świadczące usługi cloradztwa prawnego orazw zakresie spraw sądowyclr,
tlPrawnione instytucje finansowe np. banki realizujące transakcje, finny ubezpieczeniowe,
inni kontrahenci współpracujący z F.nerga Ciepło Kaliskie, jeżeli z zakresu tej współpracy
biznesowej/Umowy wynika obowiązek przekazania irn Pani/Pana danyclr osobowych,
podnl ioty dostarczaj ące korespondencj ę,
podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
PodmioĘ świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej utządzeń wykorzystywartych przez
Energa Ciepło Kaliskie,
Podmioty Świadczące usługi inforlnatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów
wykorzystlrvanyclr do przetwarzania danych osobowych przez Energa Ciepło Kaliskie, w tym
poczty elektronicznej.

B. Energa Ciepło Ka|iskie moze powierzyó ptzetwarzanie danych osobowych dostawcom usług |ub
produktów działającym na jej rzecz na podstawie ulnów powierzenia przetwarzaltia danych osobowych,
wymagając od takich podrniotów wykonywania czynności na udokumetrtowane polecenie Energa Ciepło
Kaliskie, pod warunkielrr zaclrowania poufności i zapewnienia oclrrony plywatlrości oraz
bezpieczeristwa powierzonych danych osobowych na poziomie nie nizszynl niz w Energa Ciepło
Kaliskie.

9. Dane osoborve nie będą ptzekazywane do państwa trzeciclr lub organizacji rniędzynarodowyclr.
10. W wyrriku przetwarzania darryclr osobowych, decyzje dotyczące Parri/Pana nie będą podejmowane w

sposób zatltonatyzowany i nie będą podlegaĘ profilowaniu.

a.

d.

a,

d.

e.

f,
(}
t,

h.
i.
j

k.
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l 1 , Dane osobowe będą Przetw alzalle przez okres niezbędny do realizacji ce|ów przetwarzania wskazanych
w Pkt, 5 lub do chwiii pozytywnego rozpatrzenia wiiesionęgo ptzez pariią/pana sprzeciwtl wobec
pr zetw ar zania darrych.

12, Okres, PrzezktorY dane osobowe będą pt,zetwarzarle wyznaczally będzie m.in. w oparciu o następujące
kryteria:
a, czas niezbędnY do utrzYInYwania z PaniąlPanem kontaktów służbowycll związanych z realizacją

umoWy,
b, tetmin realizacji i rozliczenia umowy,
c, termin wYPełniania obowiązków prawnyclr ciążącycll na Energa Ciepło Kaliskie na podstawie

obowiązujących przepisów prawa,
d. okres archiwizacj i dokulllerttacj i clotyczącej realizacjiumowy,
e, czas rliezbędnY do ustalenia, dochodzenia]ub obrony toszczeńwynikających z przepisów prawa.

13, JeŻeli dane osobowe PozYskujemy bezpośrednio od Pani/Pana to informujórny, z" podanie clanych jest
dobrowolne a|e rriezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

14, Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do:
a. dostępu do danych osobowych jej,dotyczącvch i żądania ich kopii , z uwzględnieniem faktu, zeEnerga CiePło Kaliskie noże żądać od osoby, której dane dótycrą, wsf,azania dodatkow}ch

inforrnacji mających na celu sprccyzowanie żądania,
b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych,
c, Żądallia od Energa CiePło Kaliskie ograniczenii pri:zetwarzania danych osobowych, przy czym

PrzePisY odrębne rnogą wyłączyć rnożliwośó skorzystania ztĆgo prawa, w tym m.in,
w PrzYPadkach, o których lnowa w art, 18 ust. 2 RODO (prawo do ogńnic)enia przetwar zania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzyŚtania ze środków
ochronY Prawnej lub w celu oclrony praw innej osoby fizycznej'lubprawnej, |u6 z uwagi na wazne
względY interesu publicznego Unii Europejskiej lub paIisiwa cŹłonkowskielo;,d, usunięcia danYch osobowyclr, jeżeli nie nuitępu;ą przesłanki wyłączające. iskara,",e w art. l7 ust.
3 RoDo,

e. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z,uPrawnieIi mogą Państwo skorzystaĆ kontaktuiąc się pisernnie lub e-mail z Energa Ciepło Kaliskie lubIoD.

PrzYsługuje Pani/Panu Prawo wniesielria skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowyclr, na
Przetwarzanie Pani/Pana dlY9lr osobowyclr, na adres: IJrząd Ochrony Danych Ósobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa lub fonnie elektronicztrej. Szczegółowe inionn acje dotyczące składania skarg są dostępne
na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce,,Skargi''.
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