
Upnejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąku z prze[uarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (zwane dalej RODO) upzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o., ul. Celna 13,

07 -410 Ostrołęka, e-mail: cieploostroleka@energa. pl.

2) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cieploostroleka@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).

3) Dane osobowe przetwarzane będąw celu realizacji świadczeń pracowniczych oraz archiwizacji danych.
4) Dane osobowe przetwazane będą na podstawie ań, 6 ust 1 lit c, f RODO, czyli jest niezbędne do wypełnienia

obowiąku prawnego ciązącego na administratoze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy olazrozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
pzez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika, Rozpoządzenie Ministra Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznejz dnia 10 grudnia 20,t8 r. w
sprawie dokumentacji pracowniczej a takze innych przepisow prawa związanych z zatrudnieniem. Uzasadnionym
interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z pzepisów prawa,

5) Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyzej przepisy prawa i wewnętzne regulacje dotyczące
realizacji świadczeń pracowniczych.

6) Odbiorcądanych osobowych mogązostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętznych umów,
c. Podmioty dostarczające korespondencję,
d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Państwa dane

osobowe.
7) Dane pzechowywane będą pzez okres 50 lat od zakończenia świadczenia umowy o pracę. Dla pracownikowa,

zatrudnionych po 31 grudnia 2018 roku, okres ten wynosi 10lat licząc od końca roku kalendazowego, w którym
stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

8) lnformujemy o pzysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b, sprostowania swoich danych osobowych,

ządania ograniczenia pzetwazania swoich danych, w granicach prawa,
pzenoszenia danych,
usunięcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel pzetwazania, np. zakończono
przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z pzepisów prawa,

W stosunku do danych przetwazanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych pzez
administratora pzysługuje Ci prawo złożeniasprzeciwu wobec przetwazaniadanych osobowych.
Z uprawnień mozesz skozystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt. 1) lub lOD (pkt 2).

9) lnformujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Uzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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