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

o zasadach przetvvarzania danych osobowych dla osób fizycznych będących kontrahentami Spółki

Errerga Ciepło Kaliskie sp. z o.o. w ramach prowadzenia działalności przetwarza inforrnacje zawatte w
korespondencji, ofertacłr, wnioskach o udzielenie zamówienia, umowach i dokumentach związanych z
realizacjąumów/zamówień oraz znajdujące się w publicznie dostęprryclr rejestraclr i Internecie. Wśród tyclr

informacji przetwarzane są dane, którę rra gruncie Rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej ż0161679 z dnia 27 kwietnia ż016 r. w sprawie oclrrony osob fizycznych w związku z
przetwarzaniern danych osobowyclr i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektyrvy 95l46lWE, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l 61679 z dniaż7 kwietrria 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetv,larzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takiclr darrych oraz uchylerria dyrektywy 95l46lWE (zwane dalej RODO)
informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowyclr (ADO) jest Energa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. (zwana

dalej Energa Ciepło Kaliskie), ul. ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz, e-mail: rlęplqtąLŃrp(9ę!ę_tsą]{
2. Z inspektorem ochrony danych mozna skontaktować się pod adresem e-mail:

lcx!.s]ęplakąll§Ł§(Łęrlerfł:tpl lub pisemnie na adres korespondencyjny Energa Ciepło Kaliskie
wskazany w pkt. 1.

3. Energa Ciepło Kaliskie pozyskała dane osobowe zostĄ bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu
gospodarczego (dalej Kontralrenta), z którym Energa Ciepło Kaliskie współpracuje na podstawie

zawaltej umowy lub który ubiega się o udzielenie zamówienia (dalej zwanę Umową), lub z ogólnie
dostępnych źródeł, w tyrn z Internetu.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ubieganiem się o zawarcie Umowy,
zawarciem i realizacją Umowy w następujących celach:

ustalenia/potwierdzenia posiadanyclr tlprawnień osób wskazanych do reprezentacji;
ustalenia/potwierdzenia uprawnień do wykorrywanialrealizacji zapisów Umowy;
prowadzenia ewidencji spraw (rrp, urnów) będących pIzedmiotern współpracy;
r ea|izacj t przedm i otu U mowy;
raportowania, kontroli wykonywania Umowy i jej rozliczenia;
utrzymywania kontaktów służbowych i wymiarry korespondencj i;

g. kontroli przestrzeganiazasad poufności i ochrony informacji, w tym danych osobowych;
h. przesyłania,archiwizacji lub niszczenia dokumentacji;
i. ustalania i dochodzenia roszczeń i odszkodowali, obrona przed ewentualnymi roszczeIriami,
j wypełnienia obowiązków nałożonych Ila Energa Ciepło Kaliskie przęz przepisy prawa.

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:

a. ar1. 6 ust 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której darre dotyczą,
lub do podjęcia działań na ządanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcieln umowy;

b. ar1. 6 ust 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Energa Ciepło
Kaliskie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in, przepisów podatkowyclr,
przepisów o raclrunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie naduĘó na rynku,
przepisów o dostępie clo irrformacji publicznej, przepisów BHP, przepisów słuzących ochronie
życlai zdrowia orazsłużących ochronie środowiska, przepisów zobowiązujących do zatrudniania
przy określonych pracach pracowrrików posiadających odpowiednie kwalifikacji lub uprawnienia;

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub
strony trzeciej oraz w celu realizacji przedmiotu Umowy. Prawnie uzasadnionym interesem
Energa Ciepło Kaliskie jest m.in. dochodzerlie roszczeil wynikającyclr z przepisów prawa,

zapewnienia ochrony osób i mienia, realizacja uprawnień podmiotu dominującego w grupaclr
kapitałowych, wywiązanie się z postanowień Umowy, arclriwizacja dokumentacji.
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6, Zakręs danYclr osobowYclr Przetwarzanycl,1 przez Energa Ciepło Kaliskie w związku z zawarcien-t,
realizacją i rozliczęniem Unrowy:
a. dane iderltYfikacYjne (imię i nazwisko): osob fizycznych, osób prowadzących inclywidua1rrą

działalnoŚĆ gosPodarczą, członków organów, przedstawic leli oraz p.u.o*nikó* *ykonu*"y,
PodwYkonawców i innYch osób wskazanych w dokumentach składanych w toku zawierania i
realizacji Umowy;

b. dane osób wYmienionych w ppkt. a powyżej zawatlęw ogólnie dostępnych bazachlub Intemecie,
w tym numer NIP;

c, dane osób wYmienionYch w ppkt. a powyżej zawalle w zaświadczęniu z Krajowego Rejestru
Karnego, jeżeli Przedstawiciel/pełnomocnik Kontralrenta, na podstawń pÓ*.r""hni"
obowiązującYclr PrzePisów prawa, zobowiązany jest do przedstawienia (złoże)-lia) takiego
zaświadczenia;

d, dane identYfikacYjne i adresowe, * ty]n nulnel,PESEL, pełnomocników Kontrahentalwykonawcy
i podwykonawcy zawarte w treści pełtromocnictwa;

e. dane teleadresowe (słuzbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko lub pełniona
funkcja) ww. osób, jeżeli jest to niezbędne do realizacji Umowy i wynita z zapisów Urnówy;f. dane o uPrawnieniach zawodowych i kwalifikacjach, 

-o 
ile z Umowy wylika obowiązek poJaniu

tych danycli.
7. Odbiorcarni danych osobowych mogą zostać:

a, organY i PodmiotY Publiczne uPrawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
PrzePisów Plawa, nP. sądY, organy ścigania, instytucje parisiwowe, podmioty upoważnióne do
Prowadzenia kolltroli, gdY wystąpią z żądaniem udostępnienia danyctl * opa.Óiu o stosowną
podstawę prawną;

b, PKN Orlen S.A. jako Podmiot dominujący w Grupie Orlen oraz inne podrnioty dorninujące z
GruPY Orlen, w tYn Energa S.A. oraz inne podlnioty z Grupy Energa, w celu wykonlwania
po s i adanych u prawn ień t r ealizacji zaw arly ch umów ;C. inrri kontralrenci Energa Ciepło Kaliskie, jeżeliprzetwarzal,1ie pani/pana danych osobowyclr jest
bezPoŚrednio lub poŚrednio związane z realizacją umowy wiążącej Energę Ciepło ralistie l
koritrahenta;
podmioty dostarczaj ące kol espondencję;
podm ioty wykonuj ące usłrrgi niszczenia i arch iwizacj i doku rnentacj i ;

podmioty świadczące usługi domdztwa prawnego orazw zakresie śp.u* sądowych;
audytorzy zewnętrnli, biegli rewidenci i doradcy podatkowi;
uPrawnione instYtucje finansowe np. banki rea|izujące transakcje, firmy ubezpieczeniowe;
PodmiotY Świadczące usługi serwistt i obsługi technicznej uiządzeń-wykorzysty wanych przez
Energa Ciepło Kaliskie;
PodrniotY Świadczące usługi infornratyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systenrów
wYkorzYstYwanYclr do przetwarzania danyclr osobowych przez Energa Ciepio KaliskiÓ, w tyrn
poczty elektronicznej .

Energa CiePło Kaliskie moze powierzyó dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym
na jego rzeczna Podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych-osobowych, wymagając-od
takich Podmiotów wykorrywania czynności na udokumentowane poiecenie nneiga Ći"pło ralisłie,
Pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia oclrrony prywatności oiaz beŻpieczeństwa
Powierzonycli danyclr osobowych na poziomie nie niższym niż En;rga Ciepło Kaliskię.

Dane osobowę nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji iniędzynarodowych.
Przętwaruanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie słuzyło do podejmo*u,iiu "decyzji,dótyczących

Pani/Pana, w sposób zautolnatyzowany lub do profilowania.
Dane osobowe będą Przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanYclr w Pkt. 4 lub do chwili pozytywneg o rozpattzerlia wniesione go prŹ"rPaniąlpana sprzeciwu
wobec przetw arzania danych.
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l l, Okres, PrzezktotY dane osobowe będą przetwal,zane wyn)aczally będzie nr.in. w oparciLt o następtrjące
kryteria:
a, czas niezbędnY do utrzYInYwania z Pat'iąlPaneln kontaktów słuzbowy ch związal"tych z realizacją

Umowy;
b. tennin realizacji i rozliczenia Umowy;
c, tenrrin wYPełniania obowiązków prawnyclr ciążącycll na Energa Ciepło Ka|iskie rra podstawie

obowiązu.i ących przepisów prawa;
d. okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji urnowy;e, czas rriezbędnY do ustalenia, dochodzenia lub obrony ,orr"róńwynikających z plzepisów pmwa.

12. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do:
a, dostęPu do danYch,osobowych jej dotyczących i żądarlia ich kopii, z uwzględnieniem faktu, żeEnerga CiePło Ka|iskie może żądać od osoby, której dane doĘczą, *ri'aŻaniu dodatkowych
_ infonnacji mających na celu spl€cyzowanie żądania;
b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych;
c, Żądania od Energa CiePło Kaliskie ograniczeni a'prz:etwarzania danych osobowyclr, przy czym

PrzePisY odrębne_ mogą wyłączyć rnożliwość skorzystania ztógo prawa, w tym m.in.
w PrzYPadkach, o których lnowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do Óg.anic"enia przótw arzania
nie tna zastosowania w odniesięniu do przechowywania, w celu za|ewnienia korzystania ze
Środków oclrronY Prawnej |ub w ce|u ochrolry praw innej osoby fizyczl^lijlub prawnej, lub z uwagi
nawaŻne wzg|ędY interesu publicznego Unii Europejskiej lub palistwa Ózłoniowskiego),d, us1-1nięcia danYclr osobowyclr, jeżeli nie następują prŹesłant<i wyłączające. wskazane w art. 1 7 ust.
3 RoDo,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danyclr osobowych,
Z uprawnieli rnogą Palistwo skorzystaó kontaktując siępisernnie lub mailowo zEnergaCiepło Kaliskie
lub IOD.

PrzYsługuje Pani/Panu prawo wniesietria skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
na Przetwarzanie Pani/Pana danyclr osobowyclr, lra adres: |Jrząd Ochrony Danych Ósobowych, ul, stawki2,00-193 Warszawa lub fonnie elektronicznej. Szczegółowe inforlnaóje doiyczące składania skarg są
dostępne na stronie internetowej urzędu ***.uódo.gou.-pt * zakładce ,,Siargi'i
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