
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów ZAEL-ENERGO SP. Z O.O.  

i ich pracowników /współpracowników. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAEL-ENERGO Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. 

Grabiszyńska 163 lok. 510. 

2) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.  przez 

Pani/Pana pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), w związku z realizacją 

czynności związanych z zawieraniem umowy łączącej Pani/Pana pracodawcę 

(podmiot zatrudniający) z ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. 

3) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ZAEL-ENERGO Sp. 

z o.o. obejmuje dane teleadresowe służbowe (e-mail, telefon, adres miejsca 

pracy), stanowisko służbowe.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności 

związanych z zawieraniem umów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes ZAEL-ENERGO Sp. z o.o.  oraz Pani/Pana pracodawcy 

(podmiotu zatrudniającego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony 

interes polega na umożliwieniu ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. sprawnego bieżącego 

wykonywania umowy.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz ZAEL-ENERGO Sp. 

z o.o. usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą 

(podmiotem zatrudniającym). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

wykonania umowy handlowej, o której mowa w pkt 2. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

2016/679. 

9) Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem Pani danych osobowych w 

następujący sposób: tradycyjnie pod adresem ZAEL – ENERGO Sp. z o.o., ul. 

Grabiszyńska 163 lok. 510, 53-439 Wrocław, telefonicznie pod numerem 

71/3546223 e-mailowo pod adresem energo@zael.com.pl  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 
osobowych w celu określonym w pkt 4 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, ZAEL-ENERGO Sp. z o.o. prosi o 
wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 
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