Załącznik nr 10

Klauzula informacyjna PKP Energetyka
1. PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/65, 00-681 Warszawa, oświadcza, że jest Administratorem
danych osobowych w rozumieniu 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, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych
reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do
kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy/ osoby wymienione w umowie.
2. PKP Energetyka S.A. oświadcza, że wyznaczyła Inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37 RODO
i można się z nim skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub iodo@pkpenergetyka.pl oraz pisemnie na adres
siedziby wskazany powyżej.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust.1, będą przetwarzane przez PKP Energetyka S.A. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych
osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust.1, mogą być udostępniane członkom Grupy kapitałowej PKP
Energetyka w celu realizacji niniejszej Umowy. Mogą być też przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie PKP Energetyka, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym
zewnętrzne archiwa dokumentacji oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń. Podmioty te
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z PKP Energetyka i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust.1, będą przetwarzane do momentu zakończenia niniejszej Umowy,
a w przypadku powstania roszczenia do czasu jego wygaśnięcia, jak również przez czas określony przepisami
podatkowymi oraz dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
6. Osobom, o których mowa w ust.1, przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzanie. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A.
lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2).
7. Osobom, o których mowa w ust.1, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych o których mowa w ust.1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru PKP Energetyka S.A.) rozwiązaniem
niniejszej Umowy z winy kontrahenta. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w drugim
zdaniu skutkuje obowiązkiem kontrahenta do niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
9. Kontrahent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa
w ust.1, o treści niniejszego załącznika.

