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Klauzula informacyjna
o zasadach pzetwaaania danych osobowych w związku z zawarciem umowy na spnedaż energii cieplnej

Energa Cieplo Kaliskie Sp. z o.o. informuje, że w celu przygotowania , zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na sprzedaż energii

cieplnej przetwarza niezbędne dane osobowe zawańe w:

. dokumentach otzymanych od klientow,

. ogolnie odstępnych bazach danych, w tym np, ewidencji ksią wieczystych,
o materiałach udostępnionych w lnternecie.

Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46ME (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

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

2) Nasze dane kontaktowe to: e-mail: cieplokalis[!ąQą_e4illl, adres korespondencyjny: Energa Cieplo Ka|iskie Sp. z o.o., ul.

Torowa ,1 ,15, 62-800 Kalisz.
3) Energa Cieplo Kaliskie wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktowac się pod adresem e-mail:

iod cieplokallq|ie@enerqa p| lub korespondencyjnie na adres Energa Ciepło Kaliskie (wskazanych w pkt. 2),

4) PaniiPana dane osobowe przetwarzane będąw celu realizacji umowy, w tym w szczegolności:

a, ustalenia i potwierdzenia uprawnień do zawarcia umowy spzedazy energii cieplnej;

b. weryfikacji otzymanych informacji z ogolnie dostępnymi bazami danych;

c. weryfikacji spełnienia innych wymagań niezbędnych do zawarcia umowy i świadczenia usługi;

d. pzygotowania,zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy spzedazy energii cieplnej,

e. utzymywania kontaktow słuzbowych i wymiany korespondencji;

f. pzesyłaniadokumentacji;
g. archiwizacji i niszczenia dokumentacji,

h. ustalania i dochodzenia roszczeń i odszkodowań, obrona pzed ewentualnymi roszczeniami;
i, wypełnienia obowiązków prawnych ciązących na Energa Ciepło Kaliskie;
j, rapońowania, monitorowania ikontroliwykonywania umowy orazjejrozliczania,,
k. kontroli pzestzegania zasad poufności i ochrony informacji, w tym danych osobowych;

l, realizacji uprawnień podmiotow dominujących w grupach kapitałowych,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będązgodnie z:

a, ań. 6 ust 
,l 

lit. b ROD0 w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży energii cieplnej, której stronąjest osoba, której

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

b. ań. 6 ust,1 lit. a RODO, jezeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
świadczenia usług dodatkowych,

c. ań. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji pzez Energa Ciepło Kaliskie czynności wynikających z
powszechnie obowiązujących pzepisów prawa,

d. ań. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy paetwazanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym w celu realizacji dostaw energii cieplnej,

e. art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez

adminishatora. Prawnie uzasadnionym interesem Energa Cieplo Kaliskie są m.in realizacja uprawnień podmiotu

dominującego w grupach kapitałowych, wywiązanie się z postanowień umowy, prowadzenie analiz i statystyk,

archiwizacja dokumentacji oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych do celów wskazanych w zgodach jest

dobrowolne.
7) Odbiorcądanych osobowych mogązostaó:

a. organy i instytucje publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów

prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną

b. PKN Orlen S,A, jako podmiot dominujący w Grupie Orlen oraz inne podmioty dominujące z Grupy Orlen, w tym

Energa S.A. oraz inne podmioty z Grupy Energa, w celu wykonywania posiadanych uprawnień i realizacjizawańych
umów;

c, podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy oraz dochodzenia należności,
d, inni kontrahenci Energa Cieplo Kaliskie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest bezpośrednio lub

pośrednio związane z realizacją umowy wiązącej Energę Ciepło Kaliskie i konhahenta;
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podmioty dostarczające korespondencję;
podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie sprawsądowych;
audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci i doradcy podatkowi;

i. uPrawnione instytucje finansowe np. banki realizujące hansakcje, firmy ubezpieczeniowe;j, PodmiotY Świadczące usługi informatyczne w zakiesie utrzymania Śystembw wykorzystywan ych przez Energa
Ciepło Kaliskie, w tym poczty elektronicznej;

k, PodmiotY Świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywan ych przez Energa Ciepło
Kaliskie.

Energa CiePło Kaliskie, moze Powierzyc dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na
Podstawie umowY Powierzenia.przetwarzania danych osobowych, wymagal{c od iakich podmiotówwikonywania czynności
na udokumentowane Polecenie Energa Ciepło Kaliskie, pod warunkijm )achowania poufności i ia|ewnienia ochrony
PrYwatnoŚci oraz bezPieczeństwa Powierzonych danych osobowych na poziomie nie niższym niz w Eneiga Ciepło Kaliskie.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub Órganizacji międzynarodowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie słuzyło do podeimowańia decyĄi,dótyczących pani/pana, w sposób
zautomatyzowany lub do profi lowania,
Dane osobowe będą przetwarzane przezokres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 lub do chwili
PozYtYwnego rozPatrzenia wniesionego przezPaniąlPana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Okres, Przez ktÓrY dane osobowe będą przetwarzane wyznaczany będzie m,in. * oparciu o naŚtępulące kryteria:a czas niezbędnY do utrzYmYw ania z PaniąlPanem kontaktów słuzbowych związanych z ieaiiŹaclą umowy;b, termin realizacjiirozliczeniaUmowy;

c. termin wYPełniania obowiązków prawnych ciążących na Energa Ciepło Kaliskie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;

d. okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizaĄi Umowy;e. czas niezbędnY do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
lnformujemy o przyslugującym prawie do:

a. d9stępu do danych osobowych jej dotyczących i ządania ich kopii,
Kaliskie może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazańia
sprecyzowan i e żądania;

b. sprostowania lub uzupełnienia jejdanych osobowych;
c. Żądania od Energa CiePło Kaliskie ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych, przy czymprzepisy odrębne

mogąwYłączYĆ mozliwoŚc skorzystania z tego prawa, w tym m.in. w przypadkacń, o ttory.t ,o*u * art. 18 ust. 2
RODO (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zaPewnienia korzYstania ze Środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej oso'oy fizyczńe1 lub prawnej,
lub z uwagi na Wazne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa cżonkońskiÓgo); 

'

d. przenoszeniadanych,
e. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art, 17 ust. 3 R6DO;f, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jezeli dane Przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możecie Państwo skorzystać z prawa:g. cofnięcia zgód,

_ h. usunięcia danYch, jezeli nie jest realizowan y żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy,
Z uPrawnień mogą Państwo skorzystac kontaktując się pisemnie lub mailowo z Energa Ciepło Kaliskie tuń loo.

PrzYsługuje Państwu Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, na przelwarzanie danych
osobowYch, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawłi Ź, oołga Warszawa lub iormie elektroniczńej,
S__zczegÓłowe informacje dotyczące składania skarg są dosiępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov,pl w zakladce
,,Skargi",

e.

t,

9.
h.

9)

10)

11)

12)

13)

z uwzględnieniem faktu, że Energa Ciepło
dodatkowych informacji mających na celu
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ZGODY:

lnformujemY, Że PoniŻsze zgodY są dobrowolne, nieobowiązkowe oraz, że nie mają wpływu na zawarcie Umowy na
sPzedaŻ energii ciePlnej. ZgodY mogą zostać wycofane w dowolnym momencie. lch umieszczenie wynika ze zobowiązań
PrzYjętYch Przez Energa CiePło Kaliskie na podstawie umów o współpracy z podmiotami Grupy Energa oraz Grupy Kapitałowej
0rlen.

! WyraŻam zgodę na przesyłanie informacjihandlowejprzez Energa Cieplo Kaliskie Sp. zo.o., ul. Torowa 115,62_800 Kalisz
na PodanY Przeze mnie adres Poczty elektronicznej lub numór telefonu. Zostałem poiniormowany, ze konieczne jest
wówczas podanie adresu e-mail lub numeru telefonu.

! WYrazam zgodę na PrzesYłanie informacji handlowej przez podmioty współpracujące z Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.,
ul, Torowa 115,62-800 Kalisz, wskazane na stronie internetowej: w*w,eńerqa.pina pooańy przeze mnie adres poczty
elekłronicznej lub numer telefonu. Zostałem poinformowany, ze łońieEń pst iloilczas'podańe ałresu e_mail lub numeru
telefonu.

(podpis klienta)
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