
Załącznik nr 4F 
do Procedury Prac Pod Napięciem 

przy urządzeniach elektroenergetycznych 
 w ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

Informacja Administratora danych - Obowiązek informacyjny. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana 
o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących 
Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się 
skontaktować? 

 
Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych 
danych, 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 (dalej: Administrator). 
 
ENEA Operator Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych: 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 
 

2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki 
jest cel przetwarzania danych osobowych? 

 
Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów 
o ochronie danych osobowych:  

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA 
Operator Sp. z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby: 
 wydania certyfikatów uprawniających do nadania upoważnienia przez prowadzącego 

eksploatację sieci do wykonywania prac pod napięciem (certyfikat PPN) i wydania 
upoważnień do wykonywania prac pod napięciem; 

 weryfikacji posiadanych uprawnień oraz doświadczenia w zakresie wykonywania prac 
pod napięciem. 

 

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe? 
 
Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:  

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. 
sądy, prokuratura, komornik, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa 
energetycznego,  

• podmioty świadczące na rzecz  ENEA Operator Sp. z o.o.  usługi informatyczne, 
telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, 
podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, 

• pracownicy ENEA Operator Sp. z o.o.. 
 

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie 
i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania 
poufności. 
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4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię 

Europejską)? 
 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa 
trzecie") 
 

5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane? 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
poszczególnych celów przetwarzania , to jest: 

• do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA 
Operator Sp. z o.o.  lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) –  
z poszanowaniem Pani /Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie 
uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres 
niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego 
przetwarzania danych. 
 

6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 

Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia, 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają 
Państwo  prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu 
wycofania zgody, 

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych 
niezgodnie z postanowieniami RODO 
 

7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe? 
 
Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek wydania certyfikatu i upoważnień PPN. 
Nie podanie danych skutkować będzie odmową wydania stosownych upoważnień.  
 

 
8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania?  
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie wiąże się jednak ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.  


