
Warszawa, 22 maja 2018r. 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
 
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 „RODO“. 
 
W związku z powyższym, firma Plus Energia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-132, ul Grzybowska 5a, 
jako Administrator danych osobowych, uprzejmie informuje, że dane osobowe Państwa przedstawicieli 
zawierających z nami Umowę o współpracy, przetwarzane są zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 pkt b,c,f 
(w odniesieniu do niżej wymienionych punktów): 

 w celu realizacji umowy – wówczas dane są przechowywane przez okres 7 lat od końca roku, 
w którym nastąpiło wykonanie łączącej nas Umowy; 

 w celu tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne – wówczas dane są 
przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej czynności na danych osobowych. 

 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dalszą 
realizację naszej Umowy. 
 
Dane Państwa przedstawicieli wskazane w Umowie o współpracy zostały pozyskane bezpośrednio od 
Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł. 
 
Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy. Państwa dane osobowe przekazujemy 
również podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji łączącej nas Umowy o współpracy, 
np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne. 
 
Każdy z Państwa przedstawicieli ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu, 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 
Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być przez Państwa egzekwowane za pomocą wiadomości 
wysłanej do Plus Energia Sp. z o. o.  na adres: ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszaw, bądź e-maila na adres: 
info@plusenergia.pl  
 
Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą 
wejścia w życie 25 maja 2018 r. Pismo nie wymaga odpowiedzi.  


