KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Pomiarowo – Badawczy
Energetyki „ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Świętokrzyskiej 2, tel. kontaktowy 32/237-66-15.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
p. Joanną Wilczek, pisząc na adres e-mail: Joanna.wilczek@elektryka.com.pl lub na
adres siedziby firmy.
3. Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać na podstawie
odpowiednich przepisów i w następujących celach:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy
lub
podjęcia
działań
przed
zawarciem
Umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności do
prowadzenia
korespondencji,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania
faktów,
zaś
w
przypadku
postępowań
publicznych:
e) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez
wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o
treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie
odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy
egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w
imieniu ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.np.:
- partnerzy handlowi ,
- banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
- firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne.
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ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
5. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest
dysponowanie danymi.
6. Posiada Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn
związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów
ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
9.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
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