Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych przez kontrahentów
lub współpracujących z kontrahentami Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polenergia Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) z siedzibą w Nowej Sarzynie 37-310, przy
ul. ks. J. Popiełuszki 2, tel. + 48 17 240 50 00, e-mail: ens@ens.pl, strona internetowa
www.ens.pl.
2. Państwa dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane bezpośrednio
od Państwa lub od Wykonawcy, którego Państwo reprezentują.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia korespondencji,
w celach kontaktowych związanych z podejmowanymi przez Państwa działaniami
w imieniu Wykonawcy, którego Państwo reprezentują, w tym działaniami wynikającymi
z umowy zawartej pomiędzy ENS a Wykonawcą, oraz ewentualnego ustalenia lub
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
ENS polegający na prowadzeniu korespondencji z kontrahentami oraz załatwieniu
zgłaszanych przez nich spraw, w tym spraw związanych z realizacją zawieranych przez
ENS umów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej
współpracy z Wykonawcą, którego Państwo reprezentują. W każdym przypadku okres
przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy ENS. Dane osobowe
mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym
na rzecz ENS usługi niezbędne do wykonania umowy zawieranej z Wykonawcą, którego
Państwo reprezentują.
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od ENS dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych jest dobrowolne w zakresie, w jakim zostały one pozyskane
bezpośrednio od Państwa. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością
prawidłowego utrzymywania relacji z Wykonawcą, którego Państwo reprezentują.
9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. RODO.
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