Wniosek o zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej
z mikroinstalacji – podmiot inny niż PROSUMENT*

Data wypełnienia wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy nr PPE / nr ewidencyjny

mikoinstalacja niepodłączona do sieci
mikoinstalacja podłączona do sieci w dniu
Niniejszym wnioskuję o zawarcie przez sprzedawcę zobowiązanego umowy sprzedaży energii elektrycznej w ramach obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym
mowa w art. 41 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii tj. według 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE.
mikroinstalacja przyłączona do sieci przed 01.07.2016r. Niniejszym wnioskuję o rozliczenie przez sprzedawcę zobowiązanego różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej
pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji w danym półroczu.*** W przypadku tym nie przysługuje świadectwo pochodzenia.
Niniejszym oświadczam, że uzyskałem od Prezesa URE zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po skorygowanej cenie zakupu,
o której mowa w art. 70a oraz 70c-70e Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii i wnioskuję o zawarcie umowy przewidującej sprzedaż po tej
cenie. (tzw. system feed-in)******
Energię elektryczną na rzecz TAURON Sprzedaż sp. z o.o. planuję dostarczać od dnia*****
Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

Adresat wniosku
TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

Dane wnioskodawcy
Firma przedsiębiorcy / nazwa spółki cywilnej**

Imię i nazwisko (dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / wspólnika spółki cywilnej)

KRS

Telefon stacjonarny

NIP

Telefon komórkowy

REGON

Adres e-mail

Siedziba przedsiębiorcy / adres prowadzonej działalności spółki cywilnej
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

Adres zamieszkania (dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / wspólnika spółki cywilnej)
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

Nr lokalu

Kod pocztowy

/

* Prosument – w rozumieniu art. 2 pkt 27a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzający energię elektryczną wyłączenie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dn. 6 marca 2018r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)
** Przy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej należy wypełnić i podpisać tabele zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku przez każdego ze wspólników.
*** Możliwe wyłącznie przy jednoczesnym wyborze okresu rozliczeniowego 6 miesięcznego (półrocze kalendarzowe).
**** Możliwe wyłącznie przy jednoczesnym wyborze miesięcznego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy).
***** W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy w tzw. systemie
feed-in, okres ten nie może być późniejszy niż 3 miesiące w przypadku
instalacji istniejącej i 36 miesięcy w przypadku instalacji nowych - liczonych
od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 Ustawy
o OZE
****** Złożenia wniosku o zawarcie umowy w tzw. systemie feed-in, możliwe
tylko gdy mikroinstalacja pozyskuje energię elektryczną z hydroenergii lub
energii z biogazu.
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Elektroniczna Obsługa Klienta: Telefoniczna Obsługa Klienta:
Adres korespondencyjny:
mojtauron.pl
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora) TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
dom@tauron.pl
32 606 0 606
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, NIP 6762337735, REGON: 120378027, Kapitał zakładowy: 479.029.800,00 zł;
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270491
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Adres korespondencyjny

taki jak siedziba przedsiębiorcy

taki jak adres zamieszkania

inny, wpisz poniżej

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

Adres mikroinstalacji
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

/

Reprezentacja / Pełnomocnictwo
Imię i nazwisko: Pełnomocnika (opcjonalnie, jeżeli Klient reprezentowany jest przez Pełnomocnika/ów)/ Reprezentanta

Pełnomocnictwo z dnia

/dokument stwierdzający umocowanie (np. KRS, uchwała, statut, itp.), którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy.

Dane rozliczeniowe wnioskodawcy
Numer rachunku bankowego Wnioskującego
Nazwa Banku

Numer rachunku bankowego

Okres rozliczeniowy
miesięczny (kalendarzowy)

3 miesięczny (kwartał kalendarzowy)

6 miesięczny (półrocze kalendarzowe)

12 miesięcy (rok kalendarzowy)

Oświadczenia wnioskodawcy
Wnioskodawca oferuje sprzedaż wytworzonej i wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja SA energii elektrycznej z niżej wymienionej Mikroinstalacji
własnością (bądź do której posiada odpowiedni tytuł prawny) o poniższych cechach:
Mikroinstalacji o mocy zainstalowanej

będącej jego

kW, w której energia elektryczna będzie pozyskiwana z następującego rodzaju odnawialnego źródła energii:

energia aerotermalna
energia geotermalna
energia hydrotermalna
energia fal prądów i pływów morskich
energia wiatru na lądzie
energia promieniowania słonecznego
energia z biogazu
energia z biogazu rolniczego
energia z biopłynów
Jednocześnie oświadczam, iż:
posiadam zawartą umowę sprzedaży/kompleksową dotyczącą energii elektrycznej na użytek własny z TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
nie jestem prosumentem*
Status podatnika VAT (proszę zaznaczyć właściwe):
korzystam ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221
z późniejszymi zmianami) oraz zostałem pouczony, o tym, że jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami) zobowiązany jestem - w przypadku utraty prawa do zwolnienia od
podatku VAT, w szczególności wskutek przekroczenia granicznego poziomu wartości sprzedaży – uwzględniać w fakturze stawkę podatku VAT w obowiązującej aktualnie
wysokości.
nie korzystam ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221
z późniejszymi zmianami) – jestem czynnym podatnikiem podatku VAT.
Status wytwórcy (proszę zaznaczyć właściwe):
prowadzę, niepodlegającą obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) działalność rolniczą (tj. w szczególności:
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego lub działalność
w zakresie wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hL wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust 3 ustawy z dnia 12
maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (…), tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1159)
prowadzę inną (pozarolniczą) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
- wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego wniosku w formie kopii są zgodne z oryginałem,
- wszystkie informacje i dane zadeklarowane w niniejszym wniosku są prawdziwe,
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- dysponuję odpowiednim tytułem prawnym do nieruchomości, na której zlokalizowana jest Mikroinstalacja, w zakresie zapewniającym oferowanie energii
oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności technicznych związanych z przyłączeniem Mikroinstacji do sieci OSD oraz wymaganą parametryzacją urządzeń
pomiarowo –rozliczeniowych,
- upoważniam TAURON Sprzedaż sp. z o.o. do pozyskiwania w moim imieniu od TAURON Dystrybucja S.A. danych technicznych potrzebnych do rozpoczęcia realizacji
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji.
oferuje do sprzedaży energię elektryczną wytworzoną w moikroinstalacji
Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem rok

Wolumen
sprzedaży [kWh]

Dokumenty
W załączeniu przesyłam (na adres e-mail: dom@tauron.pl oraz pocztą TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice):
- ksero dokumentu: Informacja o możliwości zawarcia umowy (IMZU) lub Karta Danych Technicznych (KDT) lub Umowa o świadczenia usług dystrybucji dla wytwórców (UDw
wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.
- w przypadku gdy wnioskuję o zawarcie umowy w tzw. systemie feed-in, przesyłam dodatkowo kopię elektronicznej deklaracji, o której mowa w art. 70b ust. 3 ustawy
o odnawialnych źródłach energii,
- Zaświadczenie z banku Sprzedającego, że Sprzedający jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w Umowie.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji z TAURON Dystrybucja
S.A.

Klauzula informacyjna (wytwórcy) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60.

2.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy
oraz przez okres wykonywania umowy. W tym celu będziemy pozyskiwać
dodatkowo dane dotyczące wolumenu energii / praw majątkowych /
gwarancji pochodzenia* i zawarcia umowy dystrybucyjnej sprzedającego* od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b)
Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,
w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów
o rachunkowości, przepisów o odnawialnych źródłach energii – przez okres
wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c)
Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowańi okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratoraw postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami
związanymi z umową];

d)

weryfikacji Państwa wiarygodności jako naszego kontrahenta – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonywaniu,
przedłużeniu
lub
rozszerzeniu
zakresu
tej
umowy.
W tym celu wykorzystujemy dane dotyczące Państwa działalności
gospodarczej z publicznie dostępnych rejestrów [podstawa prawna Art. 6 ust.
1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w
punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji
prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia
poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie
testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznychw
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych). Tekst Rozporządzenia
mogą Państwo znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie Tauron.pl/rodo.

4.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują
Państwu następujące prawa:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

prawo do wniesienia sprzeciwu,
Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać
Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje,
w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal
przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przeniesienia danych.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo
z nami skontaktować na wybrany sposób:

a)

pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23,
40-389 Katowice;

b) e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl;
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy
Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo,
że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy
Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy
Shield”),
w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe
klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą
Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
• Operator Systemu Przesyłowego;
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz),

b)

•

podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne –
w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

•

podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych,

•

Towarowa Giełda
Towarowych S.A.

podmioty,
które
w naszym imieniu:

Energii

S.A.

oraz

przetwarzają

Izba

Rozliczeniowa
dane

osobowe

•

TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;

•

podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT,

•

podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy
w procesie obsługi Klienta,

•

podmioty, które świadcząc nam usługi doradcze,
audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

•

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

konsultacyjne,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa
danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za
wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy.
W
przypadku
gdy
umowę
w
Państwa
imieniu
zawiera
z nami Państwa pełnomocnik, to dane osobowe otrzymujemy od tego
pełnomocnika.
* - niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika lub Reprezentanta
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Giełd

Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy na sprzedaż energii
elektrycznej z mikroinstalacji – podmiot inny niż prosument

Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu
/

Miejscowość

Poczta

Klauzula informacyjna (wytwórcy) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy
oraz przez okres wykonywania umowy. W tym celu będziemy pozyskiwać
dodatkowo dane dotyczące wolumenu energii / praw majątkowych /
gwarancji pochodzenia* i zawarcia umowy dystrybucyjnej sprzedającego* od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b)
Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,
w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów
o rachunkowości, przepisów o odnawialnych źródłach energii – przez okres
wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c)
Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowańi okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratoraw postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami
związanymi z umową];

d)

weryfikacji Państwa wiarygodności jako naszego kontrahenta – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonywaniu,
przedłużeniu
lub
rozszerzeniu
zakresu
tej
umowy.
W tym celu wykorzystujemy dane dotyczące Państwa działalności
gospodarczej z publicznie dostępnych rejestrów [podstawa prawna Art. 6 ust.
1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w
punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji
prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia
poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie
testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznychw
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych). Tekst Rozporządzenia
mogą Państwo znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie Tauron.pl/rodo.

4.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują
Państwu następujące prawa:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
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prawo do wniesienia sprzeciwu,
Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać
Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje,
w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal
przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przeniesienia danych.
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5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo
z nami skontaktować na wybrany sposób:

a)

pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23,
40-389 Katowice;

b) e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl;
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy
Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo,
że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy
Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy
Shield”),
w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe
klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą
Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
• Operator Systemu Przesyłowego;
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz),

b)

•

podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne –
w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

•

podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych,

•

Towarowa Giełda
Towarowych S.A.

podmioty,
które
w naszym imieniu:

Energii

S.A.

oraz

Izba

przetwarzają

Rozliczeniowa
dane

Giełd

osobowe

•

TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;

•

podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT,

•

podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy
w procesie obsługi Klienta,

•

podmioty, które świadcząc nam usługi doradcze,
audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

•

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

konsultacyjne,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa
danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za
wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy.
W
przypadku
gdy
umowę
w
Państwa
imieniu
zawiera
z nami Państwa pełnomocnik, to dane osobowe otrzymujemy od tego
pełnomocnika.
* - niepotrzebne skreślić

Podpis wspólnika spółki cywilnej.

Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Klauzula informacyjna (wytwórcy) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60.

2.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy
oraz przez okres wykonywania umowy. W tym celu będziemy pozyskiwać
dodatkowo dane dotyczące wolumenu energii / praw majątkowych /
gwarancji pochodzenia* i zawarcia umowy dystrybucyjnej sprzedającego* od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b)
Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,
w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów
o rachunkowości, przepisów o odnawialnych źródłach energii – przez okres
wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c)
Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowańi okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratoraw postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami
związanymi z umową];

d)

weryfikacji Państwa wiarygodności jako naszego kontrahenta – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonywaniu,
przedłużeniu
lub
rozszerzeniu
zakresu
tej
umowy.
W tym celu wykorzystujemy dane dotyczące Państwa działalności
gospodarczej z publicznie dostępnych rejestrów [podstawa prawna Art. 6 ust.
1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w
punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji
prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia
poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie
testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznychw
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych). Tekst Rozporządzenia
mogą Państwo znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie Tauron.pl/rodo.

4.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują
Państwu następujące prawa:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

prawo do wniesienia sprzeciwu,
Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać
Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje,
w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal
przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przeniesienia danych.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo
z nami skontaktować na wybrany sposób:

a)

pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23,
40-389 Katowice;

b) e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl;
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy
Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo,
że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy
Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy
Shield”),
w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe
klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą
Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
• Operator Systemu Przesyłowego;
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz),

b)

•

podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne –
w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

•

podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych,

•

Towarowa Giełda
Towarowych S.A.

podmioty,
które
w naszym imieniu:

Energii

S.A.

oraz

Izba

przetwarzają
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dane

Giełd

osobowe

•

TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;

•

podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT,

•

podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy
w procesie obsługi Klienta,

•

podmioty, które świadcząc nam usługi doradcze,
audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

•

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

konsultacyjne,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa
danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za
wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy.
W
przypadku
gdy
umowę
w
Państwa
imieniu
zawiera
z nami Państwa pełnomocnik, to dane osobowe otrzymujemy od tego
pełnomocnika.
* - niepotrzebne skreślić

Podpis wspólnika spółki cywilnej.
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Rozliczeniowa

Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Klauzula informacyjna (wytwórcy) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60.

2.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy
oraz przez okres wykonywania umowy. W tym celu będziemy pozyskiwać
dodatkowo dane dotyczące wolumenu energii / praw majątkowych /
gwarancji pochodzenia* i zawarcia umowy dystrybucyjnej sprzedającego* od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b)
Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,
w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów
o rachunkowości, przepisów o odnawialnych źródłach energii – przez okres
wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c)
Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowańi okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratoraw postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami
związanymi z umową];

d)

weryfikacji Państwa wiarygodności jako naszego kontrahenta – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonywaniu,
przedłużeniu
lub
rozszerzeniu
zakresu
tej
umowy.
W tym celu wykorzystujemy dane dotyczące Państwa działalności
gospodarczej z publicznie dostępnych rejestrów [podstawa prawna Art. 6 ust.
1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w
punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji
prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia
poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie
testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznychw
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych). Tekst Rozporządzenia
mogą Państwo znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie Tauron.pl/rodo.

4.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują
Państwu następujące prawa:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

prawo do wniesienia sprzeciwu,
Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać
Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje,
w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal
przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przeniesienia danych.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo
z nami skontaktować na wybrany sposób:

a)

pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23,
40-389 Katowice;

b) e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl;
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy
Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo,
że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy
Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy
Shield”),
w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe
klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą
Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
• Operator Systemu Przesyłowego;
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz),

b)

•

podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne –
w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

•

podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych,

•

Towarowa Giełda
Towarowych S.A.

podmioty,
które
w naszym imieniu:

Energii
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oraz

Izba

przetwarzają
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•

TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;

•

podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT,

•

podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy
w procesie obsługi Klienta,

•

podmioty, które świadcząc nam usługi doradcze,
audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

•

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

konsultacyjne,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa
danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za
wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy.
W
przypadku
gdy
umowę
w
Państwa
imieniu
zawiera
z nami Państwa pełnomocnik, to dane osobowe otrzymujemy od tego
pełnomocnika.
* - niepotrzebne skreślić
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Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Klauzula informacyjna (wytwórcy) TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy
oraz przez okres wykonywania umowy. W tym celu będziemy pozyskiwać
dodatkowo dane dotyczące wolumenu energii / praw majątkowych /
gwarancji pochodzenia* i zawarcia umowy dystrybucyjnej sprzedającego* od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b)
Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,
w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów
o rachunkowości, przepisów o odnawialnych źródłach energii – przez okres
wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c)
Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowańi okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu
administratoraw postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami
związanymi z umową];

d)

weryfikacji Państwa wiarygodności jako naszego kontrahenta – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonywaniu,
przedłużeniu
lub
rozszerzeniu
zakresu
tej
umowy.
W tym celu wykorzystujemy dane dotyczące Państwa działalności
gospodarczej z publicznie dostępnych rejestrów [podstawa prawna Art. 6 ust.
1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej
na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w
punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji
prowadzonej działalności gospodarczej].
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia
poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie
testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznychw
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych). Tekst Rozporządzenia
mogą Państwo znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie Tauron.pl/rodo.

4.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują
Państwu następujące prawa:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

prawo do wniesienia sprzeciwu,
Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać
Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje,
w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal
przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności.
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przeniesienia danych.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo
z nami skontaktować na wybrany sposób:

a)

pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska23,
40-389 Katowice;

b) e-mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl;
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy
Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania nie później niż
w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo,
że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy
Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę
poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów
w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy
Shield”),
w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe
klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą
Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem
w sposób wskazany w niniejszej informacji.
8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
• Operator Systemu Przesyłowego;
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje
płatnicze – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz),

b)

•

podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne –
w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

•

podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych,
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych,

•

Towarowa Giełda
Towarowych S.A.

podmioty,
które
w naszym imieniu:

Energii

S.A.

oraz

Izba

przetwarzają
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dane

Giełd

osobowe

•

TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.;

•

podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT,

•

podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy
w procesie obsługi Klienta,

•

podmioty, które świadcząc nam usługi doradcze,
audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

•

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,

konsultacyjne,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa
danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za
wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, stanowi warunek zawarcia umowy.
W
przypadku
gdy
umowę
w
Państwa
imieniu
zawiera
z nami Państwa pełnomocnik, to dane osobowe otrzymujemy od tego
pełnomocnika.
* - niepotrzebne skreślić
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