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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA OKRĘGOWEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W GDYNI  
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRZEZ OPEC SPÓŁKA Z O.O. W GDYNI 
DANYCH OSOBOWYCH  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, dalej zwane RODO), OPEC 
Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane 
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 
 
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak się z nim skontaktować ? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 

w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-213) Gdynia ul. Opata Hackiego 14. Można się z nim skontaktować  poprzez: Biuro Obsługi Klienta – 

BOK, 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, infolinia: 800-380-006 (bezpłatna infolinia obsługuje połączenia z obszaru województwa 

pomorskiego – nr kier. 58, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta), tel. 58 627-39-62,  fax. 58 663-13-69; e-mail: bok@opecgdy.com.pl,; 

www.opecgdy.com.pl.  

Dla lepszej ochrony Pani/Pana danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. w OPEC powołany został IOD – Inspektor Ochrony Danych. 

Można się z nim skontaktować pod adresem: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, tel. 881641141, e -mail: iod@opecgdy.com.pl; 

 

2. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.),  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz od 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO celem wykonania 

umów, jeżeli ich stroną jest osoba, której dane dotyczą a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO w celach marketingowych. 

 

3. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być 

udostępniane wyłącznie organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa. 

 

4. Przez jaki czas przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ? 

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także po dacie rozwiązania umowy do dnia upływu terminu 

przedawnienia roszczenia wynikającego z  umowy. 

 

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe ? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizowania umów cywilnoprawnych z OPEC Sp. z o.o. 

 

6. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia? 

W związku z przetwarzaniem przez OPEC danych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

 

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO (w celach marketingowych). 

 

8. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

9. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez OPEC narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 


