Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE
(RODO). Ceniąc prywatność naszych Klientów spełniamy wymagania przewidziane w przepisach prawa i
adresujemy poniższą Klauzulę Informacyjną, w której informujemy o sposobie i celu w jakim dane osobowe
Klienta są przetwarzane oraz o przysługujących prawa związanych z ochroną danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych.
1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA
UJEŚCISKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Cypriana
Kamila Norwida 2, lok. 206-208, 80-280 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000538945, posiadającą NIP: 5851470205,
REGON: 360549359, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł,
2. Z ADO możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@nowaenergia-dystrybucja.com lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1). Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. zawarcie i realizacja umowy z ADO, albo podjęcie działań na Twoje żądanie, przed
zawarciem umowy;
b. statystyczne dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz
zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego,
c. rozpatrywanie skarg i wniosków,
d. odpowiedzi na pytania; są to dane osobowe przesłane przez Ciebie pocztą elektroniczną lub
znajdujące się w dokumentach załączonych do zgłoszenia, skargi albo wniosku,
e. realizacja przepisów prawa, jeśli Twoja sprawa z nich wynika, np.: wystawianie i
przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
f. wskazanych w zgodach, jeżeli je wyrazisz; zgody możesz w każdej chwili wycofać, cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na
podstawie jej udzielenia,
g. umożliwienia korzystania z zasobów serwisu www,
h. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z przepisów prawa,
i. archiwizacja korespondencji,
j. kontakt między ADO a Tobą.

3. Zgodnie z powyższym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielenie dobrowolnej zgody, którą możesz w każdej chwili
wycofać,
b. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcie i realizacji umowy, której jesteś stroną oraz podjęcie działań
na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy,
c. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązków prawnych ciążących na ADO,
d. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy np. marketing produktów własnych lub
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, archiwizacja korespondencji.

4. Podanie danych wymaganych do prowadzenia z ADO korespondencji lub korzystania z serwisów
internetowych ADO jest dobrowolne.
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5. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3.
a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane
przez okres wypełniania tych obowiązków,
c. jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane do chwili
jej wycofania,
d. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a. dostawcy usług - przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których usług
korzysta ADO; dostawcy usług, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności,
podlegają poleceniom ADO dotyczącym celów i sposobów przetwarzania tych danych (są to
podmioty przetwarzające),
b. podmioty i organy publiczne, np.: jednostki organizacyjne Prokuratury, Sądy, Policja, Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, jeżeli ADO ma taki obowiązek wynikający
z przepisów prawa,
c. podmioty dostarczające korespondencję,
d. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
f. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Państwa
dane osobowe.

7. Informujemy o przysługującym prawie do:
•
•
•
•
•

•
•
•

sprostowania (np. poprawienia), jeżeli są niewłaściwe,
usunięcia,
żądania ograniczenia przetwarzania,
dostępu do Twoich danych oraz uzyskania ich kopii,
cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli była ona podstawą do ich przetwarzania; cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było prowadzone na podstawie
jej udzielenia,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie od podstawy prawnej oraz celu
przetwarzania.
Odbiorca
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