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Załącznik do uchwały 

 Rady Nadzorczej Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o. Nr 2/2020 z dnia 02.01.2020 r.  

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE KANDYDATA 

 

 

 

 

Ja, ............................................................, niniejszym oświadczam, że jako kandydat 

na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych  Enea Połaniec Serwis Sp. z 

o.o. wyrażam zgodę na przeprowadzenie wobec mnie czynności sprawdzających 

przez właściwe służby bezpieczeństwa państwa – Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencję Wywiadu. 

W związku z powyższym, w celu realizacji ww. czynności sprawdzających, wyrażam 

zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer PESEL, 

CV) ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Ministerstwu Energii. 

 

 

 

 

 

 

............................................    ................................................... 
 (miejscowość, data)      (podpis) 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  
 
1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Górecka 1 (dalej: Administrator) 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: esa.iod@enea.pl 

2.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie czynności 
sprawdzających i będą udostępnione Ministerstwu Energii na podstawie Pana/Pani 
zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).  

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

4. Pana/Pani dane, Administratorowi danych, zostały udostępnione przez Enea 
Połaniec Serwis Sp. z o.o., a Administrator może ujawnić Pana/Pani dane 
osobowe Ministerstwu Energii.  

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 
dostawcom usług działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom 
świadczącym Administratorowi usługi IT. 
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Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego 
z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa 
Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu 
Administratora. 
 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 
postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku powołania na członka zarządu do 
czasu pełnienia funkcji oraz przez okres wymagany przepisami prawa. 

6. 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) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie 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 przesłane na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: 
[esa.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. 

 


