Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energa Warszawa S.A. z
siedzibą w Warszawie ul. Batorego 2.
2) Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod
adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z nieruchomości i
infrastruktury sieci ciepłowniczej (zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 lit. b i f) oraz obsługi
postępowań i roszczeń z tym związanym (zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 lit. f).
4) Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię,
nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu, imiona rodziców, nr działki
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Podmioty, z którymi Veolia
Energia Warszawa S.A. współpracuje na potrzeby obsługi nieruchomości, np. podmioty
wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, w zależności od specyfiki danej
aktywności związanej z w/w celem. Co do zasady dane osobowe są przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji danego działania (np. okresu trwania umowy, danej inwestycji
lub postępowania, ustalenia roszczenia i jego spełnienia, świadczenia danej usługi lub
obsługi danego projektu) oraz przez następujący po nim okres przedawnienia ewentualnych
roszczeń z nimi związanych.
7) Państwa dane osobowe zostały pozyskane z wypisu z rejestru ewidencji gruntów
uzyskanego od starostwa, urzędu lub Podmiotu planującego przyłączenie do instalacji
ciepłowniczych.
Przysługuje Państwu (zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO) prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo
złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy skazać jego przyczynę związaną
z Państwa szczególną sytuacją.
Ponadto, przysługuje Państwu również prawo do:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa
dane osobowe. Są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Państwu przysługujących oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.
15 RODO);

2) otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy
czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w
rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) sprostowania – żądania sprostowania dotyczących mnie danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) usunięcia danych – żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli administrator
nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);
5) ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), gdy:
a) kwestionuję prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ja sprzeciwiam się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne mnie do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłem(am) sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu, który wniosłem(am).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw powinni Państwo skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać.
Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie, infolinia: 606 950 000 na niezgodne z prawem
przetwarzanie Państwa danych osobowych.

