
Zasady przetwarzania danych osobowych 

w EKOENERGETYKA – POLSKA S.A. 

 
Stosownie do zapisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 I 2 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”)  Ekoenergetyka–Polska S.A  informuje Panią/Pana, że: 

 
1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest Ekoenergetyka – 

Polska S.A., z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8, 66-002 

Zielona Góra, tel.: 068 328 20 68, e-mail: rodo@ekoenergetyka.com.pl. 

 

 
2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA 

Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania 

Dane Klientów 

1. Dane pozyskiwane w 

związku ze świadczeniem 

usług 

• Przedstawienie na wniosek Klienta oferty, a 

następnie podjęcia działań zmierzających do 

zawarcia umowy i jej realizacji (podstawa z art. 6 

ust 1 lit. b „RODO”); 

• Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z 

umowy zawartej z Administratorem, w tym 

kontaktowanie się z Panią/ Panem jako 

przedstawicielem strony umowy w tym: 

a. kontaktowanie się z Panem/Panem jako 

przedstawicielem strony umowy, 

b. jeśli prowadzi Pani/Pan działalność 

gospodarczą – kontaktowanie się z Panią/Panem 

jako stroną (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b 

„RODO”); 

• Prowadzenia rozliczeń finansowych oraz 

wypełnienia prawnie ciążących obowiązków 

na Administratorze      danych       w związku  

z koniecznością przechowywania dowodów 

księgowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 

„RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – 

prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f 
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  „RODO”); 

• Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona 

przed roszczeniami będącymi realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 

6 ust 1 lit. f „RODO”). 

2. Dane otrzymywane 

podczas rozmów, 

kontaktów telefonicznych, 

korespondencji e-mail, 

korespondencji w ramach 

formularzy 

elektronicznych 

• Przygotowania i przedstawienie oferty związanej 

z usługami Administratora na podstawie 

otrzymanego zapytania (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania, 

prowadzenie korespondencji związanej z zawartą 

umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

„RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – 

prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f „RODO”). 

3. Dane otrzymywane 

podczas spotkań 

i znajdujące się 

w zawieranych Umowach 

• Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• W celu bieżącego kontaktu wynikającego 

z zawartej umowy lub z podjętych działań 

zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków 

na Administratorze danych w związku 

z koniecznością przechowywania dowodów 

księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c 

„RODO”); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – 

prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f „RODO”). 

Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem 

4. Dane otrzymywane 

podczas spotkań i 

znajdujące się w 

zawieranych Umowach 

• Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z 

zawartej umowy lub z podjętych działań 

zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Prowadzenia rozliczeń finansowych oraz 

wypełnienia prawnie ciążących obowiązków 

na Administratorze danych w związku 



  z koniecznością przechowywania dowodów 

księgowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 

„RODO”); 

• Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – 

archiwizacja, prowadzenia statystyk, 

raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

„RODO”). 

5. Dane znajdujące się w 

korespondencji 

elektronicznej i 

papierowej 

• Bieżący kontakt z Klientami oraz Kontrahentami i 

Podmiotami Współpracującymi, z którymi 

Administrator zawarł umowy, w celu ich realizacji 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z 

którymi Administrator prowadzi negocjacje przed 

zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. b „RODO”); 

• W celu udzielania odpowiedzi na wszelkie inne 

zapytania, które otrzyma Administrator na 

oficjalne adresy umożliwiające komunikację 

elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

a, f „RODO”); 

• Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – 

archiwizacja, prowadzenia statystyk, 

raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

„RODO”). 

Monitoring wizyjny 

6. Dane osób, które mogą 

przebywać na terenie 

objętym monitoringiem 

Administratora, których 

identyfikacja nie jest 

możliwa na podstawie 

samego zapisu obrazu 

• Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony 

interesów Administratora oraz ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes 

Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. f „RODO”). 

Dane kandydatów do pracy 

7. Dane osób biorących 

udział w procesach 

rekrutacyjnych 

prowadzonych przez 

Administratora 

Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do 

pracy, w związku z procesami rekrutacyjnymi 

porwadzonymi przez Administratora zostały szczegółowo 

opisane w zakładce “Praca”. 



4. ODBIORCY DANYCH 

 
Odbiorcami danych mogą być: 

 

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy; 

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty 

przetwarzające) na podstawie zawartych umów (m.in.: firmy świadczące usługi IT, firmy 

doradcze, firmy kurierskie, kancelarie prawne itp.); 

c) spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej; 

d) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie 

przepisów prawa. 

 
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych do państw trzecich tj. do państw 

posiadających siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz 

Organizacjom Międzynarodowym. 

 
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania przez 

następujące okresy: 

 
a) W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – do czasu jej 

wygaśnięcia, a następnie przez okres związany z przedawnieniem roszczeń; 

b) W celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok 

obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki 

aktywów objęte sprzedażą detaliczną; 

c) W celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym powstał obowiązek podatkowy; 

d) W celach rachunkowych - 5 lat (czas przechowywania ksiąg rachunkowych) 

e) W celu prowadzenia statystyki wewnętrznej, raportów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z 

tytułu umowy (nie dłużej niż 10 lat od dnia wykonania, wygaśnięcia, wypowiedzenia bądź 

rozwiązania umowy, chyba że postanowienia zawarte w umowie bądź obowiązujące 

przepisy prawa stanowią inaczej); 

f) W celu archiwizacji dokumentów - do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z 

umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń lub okres wynikający z przepisów 

prawa (m.in. podatkowo – rachunkowych); 

g) W celu obrony przed roszczeniami lub w związku z koniecznością dochodzenia roszczeń 

przez Administratora – do czasu przedawnienia tych roszczeń; 

h) W celach związanych z monitoringiem – nie dłużej niż 90 dni od daty nagrania. 

 
 
 

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 
 

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 „RODO”). 



b) Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 

„RODO”). 

c) Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 „RODO”), w 

przypadku gdy: 

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, 

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 „RODO”) w przypadku gdy: 

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Banku są nadrzędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

e) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 „RODO”), co oznacza, iż 

niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie osoba, której dane dotyczą 

może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym na 

potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że 

wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one 

przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody lub umowy (art. 20 „RODO”), co 

oznacza, iż osoba, której dane dotyczą prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane 

przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 

 

8. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 
 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. 



9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w określonych sytuacjach odmowa podania 

danych może uniemożliwić: 

a) przedstawienie oferty; 

b) zawarcie i realizację umowy; 

c) udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie. 
 

10. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 
 

Administrator nie wykorzystuje zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania do 

podejmowania decyzji, które mogłby mieć wpływ na prawa i obowiązki czy wolności osób, których 

dane dotyczą w rozumieniu RODO. 

 
11. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

 

Ekoenergetyka – Polska  S.A.  prowadzi profile w mediach społecznościowych, którymi  zarządza: 

 

a) W serwisie Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/ekoenergetykaPolska/ 

b) W serwisie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/company/ekoenergetyka/ 

c) W serwisie YouTube pod adresem: 

https://www.youtube.com/channel/UCfZM_rPDdrv6D0JB-uhWi8Q 

 

2) Dane w serwisach społecznościowych możemy wykorzystywać w następujących celach: 

a) Zarządzania kontem w serwisie społecznościowym; 

b) W celu kontaktu i udzielania odpowiedzi na przesłane pytania; 

c) W przypadku pozostawienia na naszym profilu komentarz lub wystawienia oceny; 

d) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji, których wykorzystanie 

może być niezbędna dla dochodzenia naszych praw 
 

3) Wchodząc na nasze profile w mediach społecznościowych, wykorzystując funkcjonalność „Lubię 

to” lub „Obserwuj” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych. W 

celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na naszym fanpage wystarczy zaznaczyć „nie lubię” 

w stosunku do naszego fanpage. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na 

podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego 

momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane 

osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

 
4) Administrator widzi dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które 

umieszczają Państwo na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych 

osobowych dokonywane jest przez Administratora portalu społecznościowego, w którym 

posiadają Państwo konto i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 
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5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia naszego profilu w mediach 

społecznościowych na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Lubię to” lub 

„Obserwuj”. 
 
 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze uzależnione od Państwa decyzji. W 

określonych sytuacjach, podanie danych osobowych może być niezbędne abyśmy mogli udzieli 

odpowiedzi na Państwa pytanie. 


