Obowiązek informacyjny działań handlowych Veolia Energia Warszawa SA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani / Pana danych jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą
w Warszawie (02-591) przy ul. Batorego 2.
2) Z Inspektorem ochrony danych może Pani / Pan skontaktować się pod adresem:
inspektor.pl.vpol@veolia.com .
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach działań handlowych w
związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Administratora lub na podstawie uzyskanej od Pani / Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na wybrany kanał komunikacji.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: kurierzy, poczta polska,
podmioty świadczące usługi IT, spółki Grupy Veolia w tym Veolia Energy Contracting Poland
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2.
5) Pani / Pana dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy), w szczególności w związku z korzystaniem przez Veolia z
globalnych rozwiązań IT. Dane będą przekazywane do państw trzecich, wobec których
Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu zapewnienia odpowiedniego stopnia
ochrony. W wypadku państw trzecich, wobec których taka decyzja nie została wydana,
transfer danych będzie każdorazowo dokonywany z zachowaniem jednego z rozwiązań
mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, o którym
mowa w rozdziale V RODO. Informacje o zabezpieczeniach, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych
zgodnie z punktem 2.
6) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu
na przetwarzanie danych osobowych lub wycofania zgody.
7) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
8) Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny może Pani / Pan cofnąć w
każdym momencie i bez podawania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
inspektor.pl.vpol@veolia.com .
9) Jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

