Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 7

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia 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 (dalej RODO):
1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy ul. Kubicy 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem
KRS 0000101552, NIP 646-10-15-439, Kapitał zakładowy: 150 676 100,00 zł, tel. +48 32 325-64-11,
fax: +48 32 219-50-40, @: biuro@pec.tychy.pl, www: pec.tychy.pl (zwanym dalej „Administratorem”
lub „PEC”).
W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z inspektorem
ochrony
danych osobowych
na
adres
pocztowy
PEC
lub
adres
elektroniczny: iodo@pec.tychy.pl. Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych osobowych będzie
ponadto publikowany na stronie www.pec.tychy.pl.
2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a. w celu podejmowania działań celem zebrania ofert i wyłonienia wykonawcy przed zawarciem
umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes);
b. w celu zawarcia i realizacji umowy przyłączeniowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO
tj. zawarcie i wykonanie umowy);
c. w razie, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem odpowiednich instytucji
– w celu rejestracji projektu w ramach programu dofinansowania obejmującego projekt,
w celach związanych z audytami ze strony instytucji pośredniczących dotyczących realizacji
umowy przyłączeniowej i projektu, których dotyczy dofinansowanie oraz innych czynności
wymaganych w związku z takim dofinansowaniem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO
tj. prawnie uzasadniony interes polegający na pozyskiwaniu dofinansowania i realizacji umowy
o dofinansowanie zawieranej przez Administratora z instytucją pośredniczącą);
d. w celu zawarcia i realizacji umowy kompleksowej dostarczania ciepła do sieci
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (podstawa prawna art.
6 ust. 1 pkt b RODO tj. zawarcie i wykonanie umowy);
e. w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Administratorem (tj. Odbiorcą),
a reprezentuje Pani/Pan Odbiorcę jako pełnomocnik, przedstawiciel lub inna osoba
uprawniona do reprezentacji - w celu umożliwienia Pani/Panu działania w imieniu i na rzecz
Odbiorcy oraz w celu kontaktu – za Pani/Pana pośrednictwem – z Odbiorcą w celach
wskazanych powyżej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. prawnie uzasadniony
interes polegający na zawarciu oraz realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem
a Odbiorcą);
f. w celu archiwizacji i innych wymaganych czynności w zakresie niezbędnym dla wykonania
obowiązków prawnych Administratora, m.in. wynikających z przepisów prawa podatkowego,
prawa energetycznego, prawa pomocy publicznej oraz przepisów o rachunkowości (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
g.

ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
polegającego na zabezpieczeniu sytuacji prawnej Administratora).

h.

kierowania informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego
produktów lub usług oferowanych przez Administratora, drogą mailową lub telefoniczną lub
pocztą (na podane przez Panią/Pana dane teleadresowe), w zależności od zakresu wyrażonej
przez Panią/Pana zgody w tym zakresie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego
Administratora, w odniesieniu do jednego lub większej liczby kanałów komunikacji).
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3. Źródło danych
Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
(art. 13 RODO) bądź Pani/Pana dane osobowe przekazane przez Odbiorcę lub osoby przez niego
upoważnione do jego reprezentowania (art. 14 RODO).
4. Kategorie danych osobowych
Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez osoby działające
z upoważnienia Administratora w związku z realizacją wyżej wskazanych celów obejmują: imię,
nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, adres prowadzonej działalności lub siedziby, adres
korespondencyjny, datę urodzenia, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, nazwę/firmę, NIP, REGON,
numer wpisu w CEIDG, numer rachunku bankowego, informację o zadłużeniu, informacje o zużyciu
ciepła. Administrator może przetwarzać także inne kategorie danych osobowych, jeśli takie dane
zostaną mu przekazane np. w treści przekazywanych Administratorowi dokumentów przez Odbiorcę
lub reprezentujące go osoby.
5. Odbiorcy danych
W zakresie uzasadnionymi wyżej wskazanymi celami i podstawami prawnymi przetwarzania oraz w ich
granicach, o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Minister Rozwoju, podmioty
realizujące „programy operacyjne” w ramach środków finansowych pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, Poczta Polska, firmy kurierskie, banki lub operatorzy płatności,
podmioty świadczące usługi podatkowe lub prawne na rzecz Administratora oraz podmioty
przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu i z upoważnienia Administratora, z którymi
Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takie jak: audytorzy,
dostawcy usług IT, dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług księgowych, projektanci,
wykonawcy lub podwykonawcy umowy, jak również pracownicy i współpracownicy Administratora.
6. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC:
a. w zakresie realizacji zawartej między PEC a Odbiorcą umowy przyłączeniowej oraz
kompleksowej, przez okres ich wykonywania; po tym czasie przez okres w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PEC w związku z prowadzeniem
działalności, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PEC;
c.

w przypadku przetwarzania danych związanego z dofinansowaniem - przez czas wykonywania
umowy o dofinansowanie, do czasu pełnego rozliczenia tego dofinansowania lub inny czas
wskazany przez przepisy prawa;

d. w zakresie obrony przed roszczeniami bądź ich realizacją przez okres przewidziany przepisami
prawa, przez okres trwania postępowań, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia tych
roszczeń;
e. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu; a gdy interes ten polega na
marketingu bezpośrednim Administratora także do czasu odwołania zgody na kontakt
marketingowy w określonym kanale komunikacji, a gdy interes ten polega na umożliwieniu
Pani/Panu reprezentacji wnioskodawcy – także do czasu powiadomienia Administratora
o wygaśnięcia Pani/Pana pełnomocnictwa lub Pani/Pana uprawnień do reprezentacji
wnioskodawcy bądź przez inny okres czas wynikający.
7. Przysługujące prawa
Ma Pani/Pan prawo do:
a. odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co
nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem), jak również odwołania wyrażonej zgody na kontakt w celach
marketingu bezpośredniego Administratora w poszczególnych kanałach komunikacji;
b. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
c.

żądania od Administratora sprostowania danych,

d. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli
Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
e. przenoszenia swoich danych.
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Prawo do sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli podstawę
przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.
W takim przypadku Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże
istnienie ważnych, nadrzędnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych
Oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
Dobrowolność podania danych oraz skutki ich niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, przy czym jest równocześnie warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy przyłączeniowej oraz umowy kompleksowej. Konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji ww. umów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu.
Transfer danych poza EOG
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
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