
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika  

 

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, z 

kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024 (dalej: ENERGA SA) jest:  

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika w związku z organizacją wykonaniem i rozliczeniem Programu.  

2) Z wyznaczonym przez ENERGA SA inspektorem ochrony danych (IOD) Uczestnik może skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.ensa@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ENERGA SA.  

3) Do realizacji umowy o uczestnictwo w Programie zawartej poprzez złożenie Formularza pomiędzy Uczestnikiem Programu a 

ENERGA SA niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Oznacza to, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. Niepodanie ww. danych oraz nieudzielenie upoważnienia o którym 

mowa w pkt. 3.12 Regulaminu przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i przystąpienie do Programu. Organizator 

przetwarza dane osobowe wskazane przez Uczestnika w Formularzu, jak również dane osobowe Uczestnika udostępnione przez 

Dom Maklerski w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, 

kod Domu Maklerskiego, informacja o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 3.4 oraz pkt. 6.1. Regulaminu. 

4) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez ENERGA SA. Prawnie uzasadnionym interesem ENERGA SA jest: kontakt z Uczestnikiem w 

sprawach dotyczących działalności ENERGA SA w obszarze relacji inwestorskich, w celu przekazywania informacji o Programie 

lub Konkursie, rozpatrywanie reklamacji, kontakt z Uczestnikiem, rozliczenie przyznanych Korzyści, zapobieganie oszustwom 

związanym z udziałem w Programie, a także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z przepisów 

prawa.  

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w pkt. 4. powyżej jest: a) wykonanie 

umowy zawartej z Uczestnikiem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) obowiązek nałożony na ENERGA SA przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c) prawnie uzasadniony interes ENERGA SA (zgodnie z 

art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 

6) Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez ENERGA SA podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) przy 

realizacji Programu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie ochrony danych osobowych, w tym: podmiotom należącym do Grupy Energa, Partnerom Programu, podmiotom 

dostarczającym korespondencję, podmiotom wykonującym dla ENERGA SA usługi archiwizacyjne oraz niszczenia 

dokumentacji, świadczącym usługi obsługi prawnej, podmiotom świadczącym usługi serwisu, IT i obsługi technicznej urządzeń 

wykorzystywanych przez ENERGA SA. 

7) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4:  

a) dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a 

ENERGA SA o uczestnictwo w Programie; 

a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ENERGA SA, dane będą przetwarzane przez okres 

ich wypełniania, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów ENERGA SA, dane będą przetwarzane przez okres 

realizacji tych interesów albo do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych.  

8) W granicach przepisów RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:  

a) żądania od ENERGA SA dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  

b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

d) usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające wynikające z art. 17 ust 3 RODO. 

e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania ich przez ENERGA SA 

w celu realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, 

f) oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. 

Z powyższych uprawnień Uczestnik może skorzystać kontaktując się z ENERGA SA, w szczególności pisemnie lub e-mail z IOD (dane 

kontaktowe określone w pkt 1 i 2 powyżej) lub składając rezygnację, o której mowa w pkt. 3.15 Regulaminu .  

9) Dane osobowe Uczestników Programu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane  

10) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze jego dane osobowe są przetwarzane 

przez Energa SA niezgodnie z RODO. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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