




Klauzula informacyjna 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Energetyka Cieplna” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie (dalej: „Spółka”) z siedzibą przy 
ul. Wojska Polskiego 23 (kod pocztowy: 14-200). 

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się 
skontaktować pod adresem e-mail: IODO@andersentaxlegal.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego znajdującego się w obiekcie 
opisanym w złożonym wniosku WP-2 oraz realizacji umowy zawartej w następstwie 
przyłączenia. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi jego 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Spółkę jako 
przedsiębiorstwa ciepłowniczego i płatnika podatków, wykonania umowy oraz 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki w postaci obrony, dochodzenia, 
ustalenia roszczeń. 

5. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane będą 
przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Obecnie przepisy nakazują przechowywać 
dane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarta 
umowa uległa wygaśnięciu. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane dla zawarcia umowy. 
7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez 

Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane 
osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy 
usług i rozwiązań IT dla Spółki. 

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania 
bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych 
w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mają 
Państwo także prawo otrzymania od Spółki kopii danych osobowych.  

10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie 
przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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