Klauzula informacyjna dla przedstawiciela kontrahenta Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 Sp. z o.o. (dalej „Kontrahent”)
W związku z zawarciem umowy pomiędzy Elektrownią Wiatrową Baltica-2 Sp. z o.o. a Kontrahentem (dalej „Umowa”)
i udostępnieniem Pani/Pana danych osobowych jako przedstawiciela lub osoby wskazanej do realizacji Umowy ze strony
Kontrahenta, zgodnie z art. 14 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 (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:
Administrator danych
W związku z zawarciem Umowy administratorem (dalej „Administrator”) danych osób wskazanych w komparycji
Umowy oraz osób wskazanych do kontaktu lub realizacji Umowy jest Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49.
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod.ewb2@gkpge.pl lub pisemnie wysyłając
korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzanie
Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe od Kontrahenta. Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko,
stanowisko, numer telefon, adres e-mail) Administrator przetwarza w celu realizacji Umowy:


na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie bieżącej
komunikacji w ramach wykonywania Umowy.



na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie
lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaną Umową, czy też potrzebą wykazania
określonych faktów, które mają istotne znaczenie dla Administratora.

Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi wyżej celami ich przetwarzania.
Wobec powyższego Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz następnie do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń związanych z Umową. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom
przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane, w tym podmiotom
z Grupy Kapitałowej PGE (np. PGE Systemy S.A., PGE Synergia Sp. z o.o., PGE Baltica Sp. z o.o.).
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”). Mając
jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań
informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza
obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe,
zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami
EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła
zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia
odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy,
o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie
z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora
Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami
przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego dostępu do danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania
danych (czyli ich poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także złożenia wniosku o przeniesienie danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne
są w art. 12-23 RODO.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych
Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

