Treść zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami
w ramach akcji „Enea Akademia Talentów”
z dnia 24.07.2018 r. (dalej: „Umowa”)

Współadministratorzy danych osobowych:
Następujące podmioty są Współadministratorami danych osobowych w ramach akcji „Enea
Akademia Talentów”:
Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012483,
kapitał zakładowy 441 442 578,00 zł w całości wpłacony, NIP 7770020640, REGON: 630139960 –
Współadministrator 1,
Fundacją Enea z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000505487, NIP 7792421429, REGON: 302710647 - Współadministrator 2
Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy
zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w
szczególności uzgodniliśmy, że:
Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą,
realizacji jej praw, wynikających z RODO. Niezależnie od takiego ustalenia, osoba taka może
wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim przypadku
Współadministrator 2 niezwłocznie przekaże żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą,
Współadministratorowi 1, który zrealizuje żądanie takiej osoby.
Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą,
informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Informacje te zawarte zostaną w Polityce Prywatności
Akcji/Regulaminie Akcji.
Niezależnie od tych ustaleń możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec każdego z
Współadministratorów. W takim przypadku Państwa żądania zostaną przekazane do
Współadministratora 1, który je zrealizuje.
Punkt kontaktowy
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie
skontaktować się Państwo pod adresem e-mail: e – mail: akademiatalentow@enea.pl lub pisemnie
na adres: Inspektor Ochrony Danych (IOD) Enea S.A., ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań.
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