UPOWAŻNIENIE

miejscowość

dzień

miesiąc

rok

Dane Klienta PKP Energetyka S.A.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
Adres punktu poboru energii elektrycznej:
Nr PESEL*:
NIP lub REGON**:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
(*dotyczy klientów będących osobami fizycznymi)
(**dotyczy klientów będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą)

Ja niżej podpisany (podpisana) upoważniam Pana/Panią:
Imię i nazwisko:
Nr PESEL:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

do uzyskiwania informacji o rozliczeniach, zaległych i przyszłych płatnościach oraz odczytach
licznika związanych z umową z dnia ………………. nr …………………. zawartą z PKP
Energetyka S.A.,
Upoważnienie zostaje udzielone: na czas nieokreślony/do …………………..*.
(*niepotrzebne skreślić)

Czytelny Podpis Klienta/ reprezentanta Klienta

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej
1. Administratorem danych osobowych 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-mai:
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 poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Zebrane dane osoby upoważnionej przez Klienta będą przetwarzane w celach związanych z
realizacją umowy zawartej pomiędzy Klientem a PKP Energetyka w zakresie udzielania informacji
o rozliczeniach, zaległych i przyszłych płatnościach oraz odczytach licznika, jak również w celach
kontaktowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A.
wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) związany z
realizacją umowy zawartej pomiędzy Klientem a PKP Energetyka w zakresie udzielonego
upoważnienia.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP
Energetyka S.A., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym archiwa
dokumentacji; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP
Energetyka S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualności upoważnienia oraz do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a PKP
Energetyka.
7. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie.
8. 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).
9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wykonywanie
czynności określonych w upoważnieniu.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ *
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z zawartą powyżej informacją na temat przetwarzania
danych osobowych przez PKP Energetyka S.A. w zakresie i w celach związanych z udzielonym
upoważnieniem.
…………………………………………………
(czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE KLIENTA *
Niniejszym oświadczam, że przekazałem osobie przeze mnie upoważnionej powyższą informację na
temat przetwarzania jej danych osobowych przez PKP Energetyka S.A. w zakresie i w celach
związanych z udzielonym upoważnieniem.
…………………………………………………
(czytelny podpis)
(* Do wyboru w zależności od sytuacji)

