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Jak przetwarzamy Państwa dane?
Informacje w związku z nowym rozporządzeniem UE o ochronie danych
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych?
Osobą odpowiedzialną za opisane poniżej przetwarzanie danych w rozumieniu unijnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych jest
Energy2market GmbH - Weißenfelser Str. 84 - 04229 Leipzig, Niemcy
Kto jest naszym inspektorem ochrony danych?
Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą pocztową
na powyższy adres z dodatkiem "inspektor ochrony danych" lub pocztą elektroniczną:
datenschutz@e2m.energy.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych,
Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (BDSG) i innymi stosownymi przepisami prawa.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celach przedumownych i umownych jest Art. 6
ust. 1 lit. b) RODO lub Państwa zgoda wg Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ e2m wymaga tego w celu
realizacji i wykonania danej umowy lub realizuje zgodne z nim cele.
Poniższe dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do wyżej wymienionych celów i do celów, które są z
nimi zgodne: Nazwisko, adres, dane kontaktowe, szczegóły dotyczące rachunku, lokalizacja i dane
techniczne przedmiotu zamówienia, w tym dane geodezyjne.
Dodatkowe informacje o ochronie danych mogą dotyczyć niektórych ofert i produktów e2m. W razie
potrzeby wskazujemy na takie dodatkowe warunki oddzielnie i uzupełniamy następujące informacje
dotyczące ochrony danych osobowych.
Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Do prawidłowego zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy potrzebujemy od Państwa różnorodnych
danych. Równie dostawy naszych produktów i usług oraz optymalizacja naszych produktów wymagaą
takich danych. Za Państwa zgodą wykorzystujemy Wasze dane również do odpowiadania na
zapytania/informowania. Używamy Państwa danych do celów reklamowych, pod warunkiem, że wyrazili
Państwo na to zgodę.
Z kim dzielimy się danymi?
Usługodawcy zewnętrzni: W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych w niektórych
przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców.
•
•
•
•
•
•
•

Usługi poligraficzne/pocztowe
Przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów
Organy odpowiedzialne za komunikację rynkową i sprawozdawczość regulacyjną
(operatorzy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, Acer)
Instytucje finansowe
Firmy świadcząca usługi informatyczne
Jednostki, udzielające gwarancji
Zewnętrzni usługodawcy świadczący usługi wsparcia technicznego
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•
•
•

Sądy
Przedsiębiorstwa windykacyjne
Inne osoby trzecie, którym osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę na przekazanie
danych lub w stosunku do których istnieje prawne upoważnienie do przekazywania
danych (np. prokuratorzy, adwokaci, audytorzy, zarządcy masy upadłościowej, organy
administracji)

Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowych?
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej.
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy nie są one już konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.
Zebrane dane usuwa się niezwłocznie, jeżeli okaże się, że nie są już potrzebne do celów, dla których zostały
zgromadzone, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę, na które podstawie oparto
przetwarzanie lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane te nie zostaną jednak usunięte, jeżeli ich przetwarzanie jest nadal konieczne dla następujących
celów:
•

Spełnienie obowiązków handlowych i podatkowych w zakresie przechowywania (np. niemiecki
Kodeks Handlowy, Kodeks Podatkowy). Zawarte tam okresy przechowywania i obowiązki
dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat.

•

Przechowywanie w związku z ustawowym przedawnieniem: Zgodnie z §§ 195 i nast.
niemieckiego Kodeksu Cywilnego takie okresy mogą wynosić do 30 lat, przy czym zwykły termin
przedawnienia wynosi 3 lata.

Jakie Mają Państwo prawa?
• Informacja: Mają Państwo unormowane prawo do informacji o danych przechowywanych na
swój temat.
• Usunięcie: Mają Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych, jeśli nie mogę one być już
przechowywane.
• Poprawianie: Mają Państwo prawo do poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich
nieprawidłowego przechowywania.
• Sprzeciw: Mają Państwo prawo sprzeciwu i możecie się Państwo z nami w tym celu
kontaktować.
Na życzenie udostępniamy dane w popularnym, uporządkowanym i nadającym się do odczytu
maszynowego formacie.
Mają Państwo pytania?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Energy2market
GmbH, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową:
datenschutz@e2m.energy lub pocztą na adres: Energy2market GmbH, Inspektor ochrony danych
osobowych, Weißenfelser Str. 84, 04229 Lipsk.
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