
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/a danych osobowych w postaci danych kontaktowych jest 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, z 
siedzibą: 59-220 Legnica, ul. Poznańska 48 (Administrator Danych lub WPEC).  

2) Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/a danych osobowych należy 
kierować do inspektora ochrony danych w WPEC na adres e-mail: 
iod@wpec.legnica.pl, nr tel. 76 85 68 300. 

3) Przetwarzanie Pani/a danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji i obsługi posprzedażowej umowy zawartej 
pomiędzy Stronami; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w prawnie 
usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed 
ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją umowy; 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z koniecznością wypełnienia 
obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków 
podatkowych. 

4) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy  
a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia (w tym w zakresie gwarancji) 
oraz przez okres obowiązujący Administratora Danych określony w przepisach o 
archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych z zastrzeżeniem, że okres 
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją umowy lub też z 
Pani/a osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony 
przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. 

5) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/a danych osobowych. 

6) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/a zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/a - 
narusza przepisy RODO. 

7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak ich podanie 
stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. 

8) Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom danych: 
podmiotom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., kancelarii prawnej 
obsługującej WPEC, podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 
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