ENERGOAUDYT
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych przez
Zakład Usług Technicznych Energoaudyt sp. z o.o.
dla kontrahentów ich pracowników i współpracowników
Realizując obowiązek prawny nałożony na administratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia
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) zwanego dalej
„Rozporządzeniem” informujemy że:

1. Administrator danych osobowych
Jako firma przetwarzamy dane osobowe przedstawicieli naszych dostawców, partnerów biznesowych
oraz klientów. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Technicznych Energoaudyt sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 83/33, 00-683 Warszawa), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy
krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000322825 (zw. dalej ZUT Energoaudyt).

2. Inspektor ochrony danych osobowych
Osobą, z którą można się kontaktować w przedmiotowej sprawie jest p. Dariusz Wójcik, nr tel. 506338070,
e-mail: d.wojcik@zutenergoaudyt.com.pl.
Można również kontaktować się pisemnie na adres: Zakład Usług Technicznych Energoaudyt sp. z o.o., ul.
Napędowa 5, 26-652 Milejowice, gm. Zakrzew.

3. Zakres przetwarzania danych
W zależności od typu współpracy, zakresu i celu umowy ZUT Energoaudyt może przetwarzać Państwa dane
osobowe, takie jak:
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Adres prowadzenia działalności gospodarczej
- Numer dowodu osobistego
- Numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców
- Numer NIP
- Numer REGON
- Wizerunek (nagrania z kamer monitoringu)
- Numer telefonu
- Numer fax
- E-mail
- Numer rachunku bankowego
- Stanowisko
-Inne dane osobowe podane przez Państwa, a niezbędne do zrealizowania umowy zgodnie
z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej porządkiem prawnym.

4. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych.
Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników
lub współpracowników przez ZUT Energoaudyt w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy -

Tel: +48 377-97-17
Kom: +48 501 262 884
Fax: +48 377-97-19
mail: bok@zutenergoaudyt.com.pl

Zakład Usług Technicznych Energoaudyt Sp. z o.o.
Siedziba: Marszałkowska 83/33, 00-683 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Napędowa 5, 26-652 Zakrzew / Milejowice

NIP: 948-254-75-97
KRS: 0000322825
Regon: 141742850

BD0: 1000099120
ISO:
9001-2015
OHSAS: 18001:2007
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Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - Prawnie uzasadniony interes administratora danych
osobowych – Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a przechowywane przez czas
niezbędny do realizacji zadań przez administratora.
ZUT Energoaudyt może pozyskiwać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub z publicznie
dostępnych źródeł takich jak na przykład rejestr CEIDG. Podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi lub znacząco utrudni realizację umów i zleceń. Po rozwiązaniu
umowy, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w dalszym ciągu w celu wypełnienia przez ZUT
Energoaudyt ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających np. z prawa podatkowego oraz w celu
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
Państwa dane osobowe przetwarzane w powyższych celach będą przechowywane przez okres
odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres
wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi.
ZUT Energoaudyt może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak
kancelarie prawnicze i biura księgowe, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, w celu realizacji
obowiązków wynikających ze stosownych umów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
ZUT Energoaudyt nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące
prawa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych.

Osobą, z którą można się kontaktować w przedmiotowej sprawie jest p. Dariusz Wójcik, nr tel.
506338070, e-mail: d.wojcik@zutenergoaudyt.com.pl.
Prawo 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.
Charakter powyższych informacji jest czysto informacyjny. Mają one zastosowanie także do wszystkich
przedstawicieli naszych dostawców i klientów, dlatego prosimy o ich przekazanie osobom zainteresowanym.
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