DLA DOMU

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem danych osobowych Odbiorców, którzy zawarli umowy sprzedaży ze Sprzedawcą jest Pulsar Energia Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa (dalej jako
„Pulsar Energia”), która na podstawie stosownej umowy sprzedaje energię elektryczną do podmiotów, z którymi zawarła umowę
i przetwarza dane osobowe, w celu zapewnienia realizacji sprzedaży energii elektrycznej oraz realizacji innych praw i obowiązków
wynikających z Umowy.
2. Wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie nadane im poniżej oraz w innych punktach niniejszego załącznika:
a. Odbiorca – osoba, która posiada zawartą z Pulsar Energia Umowę sprzedaży energii elektrycznej;
b. OSD – podmiot pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu OWU;
c. OWU – ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej;
d. Umowa – umowa zawarta przez Odbiorcę z Pulsar Energia, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej.
3. Pulsar Energia powołała inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, elektronicznie, pod adresem e-mail: daneosobowe@pulsarenergia.pl
4. W celu zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej oraz prawidłowej realizacji Umowy, należy rozumieć przetwarzanie danych
przez Pulsar Energia w poniższych celach, w oparciu o poniższe
podstawy prawne:
a. w zakresie ustalenia tożsamości Odbiorców – art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. f 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 jako „Rozporządzenie”),
b. w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Odbiorców, jako realizacji praw osób posiadających zawarte Umowy
II - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
c. w zakresie zapewnienia kontaktu z Odbiorcą, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6
ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony
cel/uzasadniony interes administratora),
d. w zakresie przekazywania danych do OSD, w celu wykonania Umow – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes administratora),
e. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie
usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes administratora),
f. w zakresie przesyłania informacji handlowej i marketingowej za
wyraźną zgodą Odbiorców - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
g. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń
z tytułu dostaw energii elektrycznej – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

5. Dane osobowe Odbiorców są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. podmiotom współpracującym z Pulsar Energia, w celu zapewnienia realizacji sprzedaży energii elektrycznej oraz wykonania
obowiązków wynikających z Umowy;
b. dostawcom usług, zaopatrujących Pulsar Energia w rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z Umowy (w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających
Pulsar Energia w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
6. Dane osobowe Odbiorców mogą być przekazywane do państwa
trzeciego tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego, odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony.
7. Administrator przechowuje dane Odbiorców przez następujący okres:
a. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa
w pkt 4 lit. a – e – przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej
lub dochodzenia roszczeń przez Odbiorców, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,
b. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w
pkt 4 lit. f – odbywa się w oparciu o udzieloną odrębną, jednoznaczną i dobrowolną zgodę, do czasu jej odwołania.
c. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa
w pkt 4 lit. g – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku
obrotowym, którego dane dotyczą).
8. Odbiorcy mają prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w sposób i trybie określonym
w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Dane, które przetwarza administrator, nie podlegają profilowaniu.
10. Obowiązek podania danych, wynika z przepisów prawa w zakresie
przetwarzania, w celach, o których mowa w pkt 4 lit. a-b oraz f,
zaś w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa
w pkt 4 lit. c - e – podanie danych wynika ze stosunku umownego
i jest niezbędne w celu realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń administratora. Odmowa podania danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym,
uniemożliwi Pulsar Energia zapewnienie prawidłowego wykonania
obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności uniemożliwi
rozpatrywanie zgłoszonych przez Odbiorców roszczeń.
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