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KLAUZULA INFORMACYJNA 

na podstawie 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 uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) 

 

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekoenergetyka-Polska S.A. z siedzibą w Zielonej 
Górze (66-002) przy ulicy Nowy Kisielin Rozwojowa 7A, z którym można kontaktować się mailowo za 
pośrednictwem adresu: contact@ekoenergetyka.com.pl (dalej „Administrator”). 

 
Kontakt z inspekto-
rem ochrony danych 

 
Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w formie elektronicznej 
pod adresem: rodo@ekoenergetyka.com.pl. 

 
Cele i podstawy 
prawne przetwarza-
nia: 
 

 
Pani/Pana dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do korespondencji, stanowisko 
(dalej „Dane Osobowe”) mogą być przetwarzane w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia oraz prze-
prowadzenia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Kategorie odbiorców: Dane Osobowe mogą być przekazane: 
1) Osobom upoważnionym przez Administratora, w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia, a tym 

przeprowadzenia działań następczych 
2) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywa-
nia: 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłu-
żej, niż 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.  

 
Pana/Pani uprawnie-
nia: 
 
 

 
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Admi-
nistratorem za pomocą dowolnego środka komunikacji: 
1) dostęp do treści Danych Osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania 

kopii ich kompletu, 
2) żądanie sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych da-

nych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, 
3) żądanie usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunię-

cia danych w wypadkach określonych przez prawo, 
4) żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które 

dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania, 
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub 

f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,  
6) wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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