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                               ........................................., dnia ............................ 

                                                                                                                  miejscowość data 

Upoważnienie  

do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Konta Użytkownika 

Partner Biznesowy, którego dane identyfikacyjne zostały powołane poniżej 

(dalej: „Partner Biznesowy”), upoważnia powołaną poniżej osobę do działania w imieniu Partnera 

Biznesowego w zakresie pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Konta Użytkownika 

w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, który to 

Portal administrowany jest przez ENEA Operator Sp. z .o.o. 

 

Dane identyfikacyjne Partnera Biznesowego 

Firma 

 

Ulica  

Numer budynku / lokalu / mieszkania  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina / Powiat / Województwo   

Kraj  

NIP  

REGON  

KRS  

 

Dane Administratora Bezpieczeństwa Konta Użytkownika 

Imię  

Nazwisko  

Adres e-mail  

Numer telefonu komórkowego  

Firma 

 

Zajmowane stanowisko  
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Wykaz uprawnionych PPE  

Numer PPE Nazwa obiektu (PPE) 

  

  

  

  

 

 

........................................................    ........................................................ 

 

(Podpisy własnoręczne lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do 

reprezentowania Partnera Biznesowego) 
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Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 RODO 
informujemy, że: 
 
Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań NIP: 782-23-77-160, 
REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał 
zakładowy: 4 696 937 500 PLN. 

 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres pocztowy: 
Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez 
kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 
 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i korzystania z portalu wytwórców ( art. 
6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). 
Enea Operator, będzie przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: 

a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, numer licznika, numer umowy, numer PPE), 
b) dane kontaktowe (np. adres e-poczty, numer telefonu i/lub numer telefaksu). 

 
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

 
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 
lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi 
usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami 
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców 
usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa 
Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń tj. przez okres 
12 miesięcy od daty wyłączenia konta w usłudze świadczonej drogą elektroniczną. 
 
Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO – w granicach art. 21 RODO, 
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań 
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eop.iod@operator.enea.pl. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź 
umowy. 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 
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