
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(zapis na kursy) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w s prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.Urz.UEL.2016 Nr 119 st. 1 z późn. zm.), dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

                                       Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.                                                                           

z siedzibą w:                        ul. Kąpielowa 5,  63 - 500 Ostrzeszów 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można się 

skontaktować przez adres email: iod@ostrzeszow.pl. 

3. Realizacji sprzedaży usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony 

wzajemnych roszczeń. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych 

dla celów podatkowych  i rachunkowych (art. 6 ust.1 lit c RODO).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa lub takie                           

z którymi została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy 

oraz przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.  

6. Posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                                      

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo usunięcia danych – o ile jest to dopuszczalne przepisami prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu uczestnictwa w kursie.  
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