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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OBDAROWANEGO 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Energa z siedzibą al. Grunwaldzka 472, 

80-309 Gdańsk.   

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
iod.fundacja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Fundacji Energa wskazany w pkt 1.  

3. Fundacja Energa otrzymała Twoje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu 
wnioskującego o wsparcie finansowe dla Pani/Pana, lub od podmiotu gospodarczego, z którym 
Fundacja Energa współpracuje na podstawie zawartej umowy, lub z ogólnie dostępnych baz danych.  

4. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją podpisanej Umowy w następujących 
celach: 

• ustalenie uprawnień do wykonywania i realizacji umowy, 

• realizacja przyznanej pomocy oraz jej rozliczenie,   

• utrzymywanie kontaktów, 

• dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

• raportowanie oraz archiwizacja dokumentacji. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

• dobrowolna zgoda udzielona w chwili składania wniosku o wsparcie finansowe (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 

• realizacja czynności niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której 

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

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Fundację Energa oraz realizacja przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• przetwarzanie dokonywane w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem 

odpowiednich zabezpieczeń przez fundację (art. 9 ust. 2 lit. d RODO) – w sytuacji, gdy stroną 

umowy jest osoba prawna wnioskująca o wsparcie dla osoby fizycznej. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udzielenia wsparcia. 
7. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Energa: 

• imię, nazwisko, adres, województwo/powiat, pesel, telefon kontaktowy, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej, nr konta bankowego, sytuacja zdrowotna. 

8. Odbiorcą danych osobowych mogą również zostać:  

• podmioty Grupy Orlen w tym Energa SA wraz ze spółkami zależnymi, świadczącym usługi na 
rzecz Fundacji Energa i podmioty Grupy Energa, 

• podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, 

• podmioty dostarczające korespondencję, 

• podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych 
przez Fundację Energa, w tym poczty elektronicznej, 
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• podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez 
Fundację Energa, 

• podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 

• organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, 
w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Fundacja Energa może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na 
jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich 
podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Fundacji Energa, pod warunkiem 
zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
10. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:  

• w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą 
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo; 

• okres wywiązywania się z obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa; 

• okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji Umowy; 

• okres, który jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z 
przepisów prawa. 

11. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o wsparcie finansowe, 
zawarcie umowy oraz w celach archiwalnych przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonano  
rozliczenia wsparcia i zakończenia świadczenia umowy. Po tym czasie dane przestaną być 
przetwarzane i zostaną usunięte. 

12. Informujemy o przysługującym prawie do:  

• dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,  

• sprostowania (poprawienia) danych osobowych,  

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane 

w art. 17 ust. 3 RODO, 

• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z Fundacją Energa lub IOD (pkt 1 lub pkt 2).  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


