
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

w Suwałkach Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki,  

reprezentowane przez Prezesa Zarządu, tel. 87 562 99 94 lub email: pec.suwalki@post.pl 

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i c RODO  

w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawarcia i wykonania umów w oparciu 

o Ustawę prawo energetyczne i przepisy wykonawcze. 

 

3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail 

iodo@pec.suwalki.pl 

 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

w Suwałkach Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki, 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu oraz organy uprawnione do otrzymywania 

Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez czas 

obrony, dochodzenia roszczeń i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 

 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią 

obowiązków prawnych. 

 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Państwa narusza przepisy RODO. 

 

 
…………………………………………………………… 

          (potwierdzenie otrzymania podpis) 
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