
Obowiązek informacyjny dla oferty Smart Toruń. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.  

2) Nasze dane kontaktowe to: Energa Obrót S. A, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.  

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub 
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 

4) Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem do oferty Smart Toruń będą przetwarzane w następujących 
celach: 

• w związku z przystąpieniem do ofert lub podpisanych umów dotyczących oferty Smart Toruń, 

• realizowanych działań na podstawie zgód, które otrzymaliśmy, 

• w celach określonych w przepisach prawa.  

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• Przystąpienie do oferty (art. 6 ust. 1 lit. „b”  RODO) – uczestnictwo w ofercie jest na równi z zawarciem umowy, 

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji oferty Smart Toruń. 

7) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, 

• w związku z rozliczeniem funduszy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• firmom dostarczającym usługi informatyczne, usługi korespondencji dostarczającym niezbędnych do realizacji 
usług, 

• innym podmiotom oraz partnerom projektu, w tym z Grupy Orlen uczestniczącym w realizacji oferty Smart 
Toruń.  

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 
który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

• czasu trwania i rozliczenia działań realizowanych w związku z przystąpieniem do oferty Smart Toruń, 

•  przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

10) Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan o prawo do:  

• dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

• przenoszenia danych,  

• usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3. 

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail (pkt 2), lub IOD (pkt 3). 

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 


