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„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. gen. J. Sowińskiego 3 
przekazuje następujące informacje związane z ochroną danych osobowych: 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 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; dalej „RODO”) informujemy, że:  

I. Administratorem danych osobowych jest „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  
(44-100), przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iod@energopomiar.com.pl 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy integracyjnej oraz 
działań promocyjno-marketingowych Administratora. 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 
przetwarzania z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy 
osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę.    

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, osoba której dane będą przetwarzane, ma 
prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, 
do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do 
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VI. Odbiorcy danych. Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach 
promocyjno-marketingowych Administratora, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane 
będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

VII. Podanie danych. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i 
rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie 
udziału w imprezie integracyjnej organizowanej przez Administratora.  

 

 


