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Informacja dla klientów/dostawców
o przetwarzaniu danych osobowych przez EthosEnergy Poland S.A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą
w Lublińcu (42-701) przy ul. Powstańców Śląskich 85.
2. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych
(IOD) pod adresem: iod@ethosenergygroup.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z których usług skorzysta
EthosEnergy Poland S.A. w celu realizacji umowy, tj. firmy transportowe, kurierskie, banki itp.
5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do Spółek wchodzących w skład grupy EthosEnergy
mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych i w Szkocji, w których zapewniamy odpowiednie
zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych za pomocą zawartych standardowych klauzul
umownych w sprawie przekazywania danych osobowych ze Wspólnoty do państw trzecich przyjętych
przez Komisję Europejską. Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną w przyszłości przekazane do innych
krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do innych podmiotów niż wyżej wspomniane,
Spółka
wprowadzi
odpowiednie
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w
celu
zapewnienia,
że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
• przez czas wykonania umowy,
• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia danych osobowych.
8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem
możliwości realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Aktualna wersja niniejszego dokumentu znajduje się na stronie internetowej Spółki.
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Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Przedsiębiorców
nr 0000056279

Kapitał zakładowy/wpłacony 35 373 720 PLN
NIP 575-00-08-008
NIP UE PL5750008008
Regon 150058523
nr BDO 000000007

Zakład Generatorów
Tel. + 48 34 357 24 30
Zakład Transformatorów
Tel. + 48 34 357 24 30
Zakład Mechaniczny
Tel. + 48 34 357 24 85

Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania wg norm:
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011
certyfikowany przez TÜV NORD.

