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Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych
Część A – dotyczy kontrahentów PSE S.A., będących osobami fizycznymi prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą
Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w
Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. +48 22 242 26
00 (dalej: „PSE”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem
tel. +48 22 242 26 00, pod adresem e-mail: daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej
www.pse.pl.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)
zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną jest realizacja umowy;
b)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PSE na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i
prawa podatkowego;
c)
realizacji prawnie uzasadnionego interesu PSE polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PSE.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych, związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą mogą być zebrane bezpośrednio od Pani/ Pana lub mogą zostać
pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów oraz z w inny sposób zgodny z przepisami
prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i usług IT
oraz podmiotom świadczącym na rzecz PSE usługi niezbędne do wykonania zawieranej z
Panią/ Panem umowy, w tym usługi prawne. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez PSE. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości i prawa
podatkowego. PSE informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa). W zakresie danych zbieranych bezpośrednio od Pani/Pana
podanie danych jest wymagane przez PSE w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania
danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy.
Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, PSE informuje o prawie
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa
się na tej podstawie prawnej.
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Część B – dotyczy osób zatrudnionych lub współpracujących z kontrahentem PSE S.A., których dane
osobowe zostały udostępnione do PSE S.A.
Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w
Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00
(dalej: „PSE S.A.”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem
telefonu 22 242 26 00, daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej www.pse.pl.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane bezpośrednio
od Pani/Pana lub od Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pani/Pan reprezentuje. Dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: prowadzenia z Panią/Panem
korespondencji, kontaktowych, związanych z podejmowanymi przez Panią/Pana działaniami
w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pani/Pan reprezentuje, w tym działaniami
wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy PSE S.A. a Wykonawcą, oraz ewentualnego
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A., polegający na
prowadzeniu korespondencji z kontrahentami oraz załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw,
w tym spraw związanych z realizacją przedmiotu zawieranych przez PSE S.A. umów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej
współpracy z Wykonawcą/Podwykonawcą, którego Pani/Pan reprezentuje. W każdym
przypadku okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów i
usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz PSE S.A. usługi niezbędne do wykonania
umowy zawieranej z Wykonawcą, którego Pani/Pan reprezentuje. Administrator informuje o
prawie do żądania od PSE S.A. dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest
dobrowolne w zakresie, w jakim zostały one pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Brak
podania danych będzie skutkował niemożliwością prawidłowego utrzymywania relacji z
Wykonawcą/Podwykonawcą, którego Pani/Pan reprezentuje,
Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, administrator danych
informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzanie odbywa się na tej podstawie
prawnej.
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