Załącznik do Umowy nr ……………/…………..

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 (RODO), Novatek Green
Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Novatek”), jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, jest zobowiązana do
poinformowania Państwa o nowych przepisach oraz obowiązkach i uprawnieniach z nich wynikających.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Novatek Green Energy Sp. z o.o.
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:
Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 Kraków, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydz. Gosp. pod nr KRS 0000341850, NIP: 945-213-32-82, REGON: 12102080, BDO
000143709
Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO) dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują
w szczególności imię, nazwisko, adres, zajmowane stanowisko służbowe i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail,
numer PESEL, numer dowodu osobistego.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
1) w celu realizacji zawartej Umowy;
2) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności
oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Novatek, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego;
3) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
4) na podstawie zgody – wyłączenie w celu wskazanym w treści zgody udzielonej przez Stronę Umowy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu trwania Umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit „f” RODO
(uzasadniony interes Administratora),
3) wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji Umowy niezbędne.
Odbiorcą danych będzie: Novatek Green Energy Sp. z o.o. Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora do podwykonawców
Administratora celem realizacji zawartej/tych ze Stroną Umowy/ów.
Strona Umowy z Novatek zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące Umowy, których dane będą przetwarzane w toku
wykonywania Umowy, o treści niniejszych zasad ochrony danych osobowych.
Zgody: marketingowa i na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych.
Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, a brak ich wyrażenia nie będzie niekorzystnie wpływać na świadczone przez Novatek Green
Energy Sp. o.o. usługi. Uzyskanie od Państwa zgód pozwoli Novatek na jeszcze skuteczniejszy kontakt z Państwem oraz możliwość
przedstawiania promocyjnych ofert m. in. na zakup gazu. Strona Umowy ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
TAK

NIE

Strona Umowy wyraża zgodę na marketing bezpośredni prowadzony przez Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie. [podstawa prawna: Art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2460 z późn. zm.)]
Strona Umowy wyraża zgodę na otrzymywanie od Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, informacji
handlowych o aktualnych promocjach związanych ze świadczeniem usług w związku z Umową, na adres e-mail
wskazany w Umowie. [podstawa prawna: Art. 10. ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344)]

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wszelką korespondencję oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@novatek.pl
Więcej informacji o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych przez Novatek na stronie www.novatek.pl
Zostałem/zostałam poinformowany/a,
____________________________________________________
[miejsce, data i czytelny podpis]
NOVATEK Green Energy Sp. z o.o.
ul. Lubomirskiego 20,
Unity Centre
31-509 Kraków
Т: +48 12 390 76 95
E: info@novatek.pl
www.novatek.pl
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