
WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ 
 

Zgodnie z wymogami 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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  

informuję, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 

Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu Energetyki. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: odo@ien.com.pl. 

3) Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane: 

a. jeśli jest Pani/Pan osobą reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane 

bezpośrednio od Pani/Pana jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub 

umów łączących go z Administratorem; 

b. jeśli jest Pani/Pan osobą kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio 

od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy z Administratorem. 

4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na podstawie 

wskazanych niżej przesłanek: 

a. zawarcie i wykonanie Umowy – (dane osób reprezentujących - art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. wykonanie Umowy – (dane osób kontaktowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – (dane osób reprezentujących 

i kontaktowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora – (dane osób reprezentujących i kontaktowych - art. 

6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów – (dane osób reprezentujących i kontaktowych - art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO). 

5) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, 

zajmowane stanowisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane 

przekazane przez Kontrahenta lub bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub 

wykonaniem umowy. 

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym Odbiorcom lub kategoriom 

Odbiorców, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia zgodnie z art. 28 RODO 

oraz Podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.  

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych.  

8) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, rozliczenia umowy, 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dochodzenia ewentualnych 

roszczeń aż do momentu zakończenia postępowań realizowanych w ramach roszczeń. 

9) Ma Pan/Pani prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

c. przenoszenia swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany); 



d. wniesienia skargi do Organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a w 

przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt. 3) 

powyżej.  

11) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


