KLAZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
od 25 maja 2018 roku, bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie 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 (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w Rozporządzenia ENGIE SAR Sp. z o.o. informuje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ENGIE SAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.
Grochowska 312.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celu marketingowym
oraz w przypadku podania danych kontaktowych przez formularz kontaktowy na stronie internetowej w
celu realizacji zamówienia w związku z realizacją umowy jak również w celu prowadzenia analiz i statystyk
dotyczących sprzedaży, dostosowania oferty handlowej do specyfiki sprzedaży na danym obszarze oraz
przygotowania i oferowania warunków sprzedaży.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych
i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz wykonanie umowy w przypadku złożenia
zamówienia/zgłoszenia awarii przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. W takim przypadku
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, zgodnie z obowiązującym prawem.
Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych
jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje wykonanie usług na podstawie zawartej umowy.
Jeśli Pan/Pani zobowiązany/a jest do podania danych, to w przypadku ich nie podania konsekwencją
będzie odmowa świadczenia usług.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania. Osoba podająca dane ma prawo zażądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcą danych będą upoważnieni
pracownicy ENGIE SAR Sp. z o.o., podmioty wskazane na podstawie przepisów prawa, podmioty i doradcy
świadczący na rzecz ENGIE SAR Sp. z o.o. usługi np. IT lub odbioru korespondencji.
Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Pełnomocnik ds. ochrony danych
osobowych email: rodo@sarserwis.pl , tel. (22) 615 70 74, adres do doręczeń: 03-839 Warszawa, ul.
Grochowska 312.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

