
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

Ja, ................................................................. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Spółkę Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie, dla celów 
postępowania kwalifikacyjnego oraz informuję, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 
informacyjnej (załącznik 1) 
 

 

 

............................................    ................................................... 

 (miejscowość, data)      (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna 

 

Obowiązek informacyjny – ogólny: 

1. [dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea 
Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie 26; 28-230 Połaniec (dalej: Administrator) 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ebe.iod@enea.pl; tel. 15/865 6383. 

2. [cele i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko na członka organu 
zarządczego. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających 
z obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności z Kodeksu Spółek Handlowych, 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym, ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; wobec czego ich podanie jest 
obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia realizację Pana/Pani uprawnień i/lub obowiązków; 

b) dobrowolna zgoda - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) RODO zgoda może być cofnięta 
poprzez wysłanie maila lub korespondencji z  informacją o cofnięciu na wskazane w  niniejszym 
dokumencie adresy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

c) ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem - 
podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału 
Pana/Pani w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

4. [odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom: ENEA S.A.  

Administrator nie będzie powierzał przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 
lub produktów działających na jego rzecz. 

5. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu 

zakończenia postępowania kwalifikacyjnego lub do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody, 
a w przypadku powołania na członka zarządu do czasu pełnienia funkcji oraz przez okres 
wymagany przepisami prawa. 

6. [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:  

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO. 

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 
przesłanych  Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ebe.iod@enea.pl 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (zwane potocznie Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
– RODO) 
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