
 

 

 

 

 

Polityka prywatności 

 

Szanowni Państwo 

 

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz 

uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych 

obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane 

osobowe. 

W Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. (WPEC) dbałość o dane 

osobowe traktujemy, jako najwyższy priorytet. Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności w WPEC  

w Legnicy  S.A. Znajdą w niej Państwo informacje, w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie 

obowiązki spoczywają na Administratorze danych, jakie są Państwa uprawnienia. 

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia informacje dla osoby składającej formularz 

kontaktowy (Użytkownika)  o zasadach  pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania  

i zabezpieczenia danych osobowych. Korzystając z formularza kontaktowego w serwisie internetowym 

WPEC. Użytkownik akceptuje ww. zasady przedstawione w poniższej Polityce prywatności. Jeżeli 

Użytkownika, który nie zgadza się z którąkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie z serwisu WPEC 

w tym zakresie. W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie obligujemy do 

przekazywania nam danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody, 

którą osoba wysyłająca formularz kontaktowy wyrazi, w przeciwnym razie przesłanie zapytania nie 

jest możliwe.  W związku z przesłaniem formularza kontaktowego ze strony internetowej WPEC  

informujemy Państwa, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Legnicy S.A.  z siedzibą w Legnicy. Z Administratorem danych skontaktować można 

się listownie pod adresem: 59-220 Legnica, ul. Poznańska 48. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować pod adresem e-mail: iod@wpec.legnica.pl; nr tel. 76 85 68 300; 

3. Podane przez Państwa dane maja charakter dobrowolny i będą przetwarzane 

wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez Państwa na formularzu 

kontaktowym strony internetowej WPEC, w tym udzielenia odpowiedzi za 

pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez 

Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby na przetwarzanie 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie 

wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres 

niezbędny do realizacji celu, po czym zostaną archiwizowane zgodnie zasadami określonymi w 

Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w WPEC w Legnicy S.A., chyba, że Administrator w 

oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy 

okres. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane przez Państwa dane 

osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu 

profilowania. 



6. Dane Państwa nie zostaną też przesłane do kraju poza Unię Europejską. 

7. Odbiorcami Państwa danych będą pracownicy Administratora danych. 

8.  Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: 

    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

    - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

    - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

    - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych ( w przypadku spełnienia 

przesłanek określonych w RODO). 

9. W związku z prawami, jakie Państwu przysługują można skontaktować się 

z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych jak wskazano w 

punktach 1 i 2 powyżej. 

10. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, że Administrator naruszył Państwa prawa do ochrony 

danych. 


