PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
Zintegrowany System Zarządzania OKL-01-F05

miejscowość

dzień

miesiąc

rok

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną

Dane punktu odbioru
(do którego będzie
dostarczana energia
elektryczna)
dokładny adres

Numer licznika:
podać nazwę spółdzielni, administratora itp.

Stan licznika:
wszystkie stany (taryfa nocna, dzienna)

Usytuowanie
licznika

miejsce niedostępne
(np. lokal)

miejsce
ogólnodostępne

DANE ZDAJĄCEGO

DANE ODBIERAJĄCEGO

Imię i nazwisko / nazwa organizacji

Imię i nazwisko / nazwa organizacji

pełen adres

pełen adres

kod pocztowy

inne

miejscowość

KRS lub PESEL, seria i nr dowodu osobistego / paszportu

Telefon kontaktowy

miejscowość

kod pocztowy

NIP

e-mail

KRS lub PESEL, seria i nr dowodu osobistego / paszportu

Telefon kontaktowy

NIP

e-mail

Niniejszym Zdający wypowiada umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
dla w/w punktu odbioru z datą przekazania. Odbierający oświadcza, że dokonał sprawdzenia stanu licznika i
założonych plomb i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Odbierający albo Zdający zobowiązują się do dostarczenia
niniejszego protokołu do Sprzedawcy, a Odbierający do zawarcia nowej umowy kompleksowej sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Czynność dostarczenia niniejszego protokołu oraz zawarcia nowej
umowy o której mowa powyżej, należy dokonać w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pod rygorem
nieważności.

UWAGI ZDAJĄCEGO

UWAGI ODBIERAJĄCEGO

Adnotacje Pracownika PKP Energetyka S.A.
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Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy umowy jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka S.A.
można się skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.
3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z
niej wynikających.
4. Na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez przedstawicieli Odbiorcy w odrębnych oświadczeniach dane będą przetwarzane również w celach:
a. przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od Sprzedawcy;
b. przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od podmiotów powiązanych ze Sprzedawcą;
c. przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian do Umowy przez
Sprzedawcę;
d. prowadzenia badań i analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi klienta, składania propozycji zawarcia umów bądź zawiadomień dotyczących
zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych przedstawicieli Odbiorcy wymienionych w załącznikach do Umowy wynikającą
z 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 – zwane dalej RODO) jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami;
c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w odrębnych oświadczeniach, w celach wymienionych w pkt
4 powyżej.
6. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane będą przekazywane do
podmiotów Grupy Kapitałowej PKP Energetyka w związku z realizacją procesów księgowych, podatkowych itp. Dane mogą być przekazywane również
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na
potrzeby realizacji umowy, rozsyłającym faktury, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono
dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami..
7. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z
umową oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
8. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia
sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 5a powyżej. W zakresie w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody na każdy z celów wymienionych w pkt 4 powyżej. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
wskazane w pkt 1 i 2 powyżej).
10. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

podpis Zdającego

podpis Odbierającego
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