INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO (OSD)
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE - ogólne rozporządzenie
(dalej jako: „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Pani / Pana danych osobowych udostępnionych przez Zleceniodawcę Usług
Dystrybucji, jest Operator Systemu Dystrybucyjnego, tj. Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie,
ul. Św. Ducha 118B, 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem:
0000024614 (dalej jako: „Administrator”), nr telefonu 62 740-26-34, nr faks 62 740-27-45, adres
email: ochronadanych@anco.pl,
2. przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywać się będzie:
a) na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
energetycznego, w tym przepisów wykonawczych, oraz innych aktów prawa mających
zastosowanie do Administratora w związku z przyłączeniem do sieci i świadczeniem usług
dystrybucji, oraz wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
b) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO) w celu realizacji usługi dystrybucyjnej, przygotowania danych pomiarowych do
rozliczeń, wystawiania dokumentów sprzedażowych ZUD, obsługi skarg, reklamacji oraz
zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych
i archiwizacyjnych, przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych, oraz w zakresie
dochodzenia roszczeń,
3. odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy
Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, oraz inni
odbiorcy, którym dane osobowe zostają udostępnione w celu przetwarzania danych
w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej,
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych
w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązujących
Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora,
5. przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
7. podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest
dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne do podjęcia przez
Administratora czynności w zakresie, o którym mowa w pkt. 2,
8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
i nie będą profilowane,
9. wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani /
Pana danych osobowych powinny być kierowane na adresy lub numery podane w pkt. 1 powyżej.

