
Klauzula informacyjna (dla klientów ciepłowni) 

Pouczenie 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 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 niniejszym przekazuje się następujące informacje : 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.                   

63 - 500 Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5, telefon: 62 730 08 95 

1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem email: 

iod@ostrzeszow.pl. 
2. Pana/i dane będą przetwarzane w celu: 

Realizacji sprzedaży towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy      

z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu 

rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, jak również                           

o przekazywaniu informacji o własnych towarach i usługach. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych dla celów 

podatkowych i rachunkowych.  

Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadzie umowy 

powierzenia w celu obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi kurierskiej, 

obsługi prawnej. 

4. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy,                                 

a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej 

zgody. 

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

……………………………………..…… 

Data i podpis osoby której dane dotyczą 


