
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) informuję: 
 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DGK Energy Sp. z o.o.  Sp.k.  z siedzibą w Bieruniu,  
ul. Chemików 34, kod pocztowy 43-150, e-mail: dgk@dgk.com.pl, tel. 32 750 88 30. 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

1) Zawieranie i wykonywanie umów/zleceń/zamówień przez czas ich trwania i rozliczeń po ich zakończeniu lub w celu 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO- 
wykonanie umowy (w tym dostawy towaru poprzez usługodawców - kurier, dostawa własna).  

2) Marketing bezpośredni przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;  
podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO - dla celów tworzenia zestawień, analiz, i statystyk na potrzeby 
wewnętrzne administratora. 

3) Prowadzenie ksiąg rachunkowych - przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi 
przechowywanie ksiąg rachunkowych; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO - obowiązek prawny.  

4) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone 
wobec Administratora; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO - prawnie uzasadniony interes 
Administratora (dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, również w celu 
wykrywania nadużyć i zapobiegania im).  

5) Wykonania pozostałych obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze danych osobowych - przez okres 
trwania obowiązku; podstawa art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO (dla celów rozpatrywania i realizacji zgłoszeń 
reklamacyjnych, dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji). 

Prawnie uzasadniony interes: 

1) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy/zlecenia/zamówienia, których jesteście Pani/Pan 
stroną.  

2) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub przez stronę trzecią.  

3) Pani/Pana zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają podmioty trzecie oraz 
gdy Administrator świadczy takie usługi dla podmiotów trzecich. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy/zamówienia/zlecenia, a w zakresie 
związanym z ochroną lub dochodzeniem roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać 
dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie 
przechowywanie. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo 
do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wykonanie 
umowy/zamówienia/zlecenia.  

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do obcych podmiotów w celu innym niż wymienione powyżej 
wykonywane na uzasadnionej podstawie prawnej - tj. do realizacji umów/zleceń/zamówień. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Bieruń, 24.05.2018r.     


