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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.
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Sprzedawcą) 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
Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000101552, NIP 646-10-15-439, Kapitał
zakładowy:150 551 000,00 zł, tel. +48 32 3256-411, fax: +48 32 219-50-40, @: biuro@pec.tychy.pl, www: pec.tychy.pl
(zwanym dalej Administratorem lub PEC lub Sprzedawcą).
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 publikowany na stronie www.pec.tych.pl.
Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, do której Ogólne Warunki Umowy są załącznikiem, jak
również realizacja obowiązków prawnych związanych z taką umową, w szczególności obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, jak też zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji
dotyczących rozliczeń i wystawianych faktur.
Celem przetwarzania może być też ewentualne ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń związanych z umową
oraz obrona przed takimi roszczeniami.
Podstawa prawna
• w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą będących stroną
Umowy kompleksowej, tj.: Odbiorcami, podstawą prawną jest realizacja Umowy kompleksowej zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b) RODO,
• w przypadku osób, których dane zostały udostępnione przez Odbiorcę, które działają w jego imieniu oraz z jego
upoważnienia, w związku z realizacją Umowy kompleksowej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
ponieważ w tym przypadku przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Sprzedawcę polegającego na obowiązku realizacji zawartej Umowy kompleksowej,
• w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego, przepisów o
rachunkowości, zapewnianiu elektronicznego dostępu lub innych podstawą prawną jest art., 6 ust. 1 lit c) RODO tj.
wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa,
• w przypadku ewentualnego ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami związanymi z umową podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ w tym przypadku
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Sprzedawcę w tym zakresie.
Źródło danych
• źródłem, z którego Sprzedawca otrzymał Pani/Pana dane jest przekazanie ich przez Panią/Pana bezpośrednio
(art. 13 RODO) bądź Odbiorcę lub osoby przez niego upoważnione w związku z realizacją Umowy kompleksowej
(art. 14 RODO),
• Odbiorca zobowiązuje się przekazać wszystkim osobom, których dane przekazał Sprzedawcy treść niniejszej
informacji, aby osoby te były świadome, że w związku z realizacją Umowy kompleksowej Sprzedawca jest
administratorem ich danych.
Kategorie danych osobowych
Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z umową i w celu jej sprawnej realizacji
dotyczących Odbiorcy lub działających z jego upoważnienia osób to: imię, nazwisko, stanowisko, numer rachunku
bankowego Odbiorcy, zakres kompetencji, zakres upoważnienia określonego przez Odbiorcę oraz dane kontaktowe takie jak
adresy, nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji (w tym identyfikacji uprawnień) konkretnej
osoby również nr umowy, nr faktury, nr Odbiorcy oraz nr PESEL albo nr dowodu tożsamości. W przypadku Odbiorców
będących przedsiębiorcami – osobami fizycznymi także firma przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności, numer NIP.
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Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie realizacji zawartej z Odbiorcą Umowy
kompleksowej przez okres:
• do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z zawartą Umową
kompleksową oraz w związku z prowadzeniem działalności, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez Sprzedawcę oraz okres wymagany przez przepisy prawa,
• w zakresie przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane są przetwarzane.
Prawo do sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. W takim przypadku Sprzedawca 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.
Przysługujące prawa
Ponadto ma Pani/Pan prawo do:
• żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania od Sprzedawcy sprostowania swoich danych osobowych,
• żądania od Sprzedawcy usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Sprzedawca
nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje końcowe
Podanie danych jest warunkiem zawarcia Umowy kompleksowej, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości jej
zawarcia lub realizacji.
W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Sprzedawca nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie
będą one także poddawane profilowaniu.
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