DODATKOWE ZGODY DOBROWOLNE – ZBIERANE NIEZALEŻNIE OD ZAWARCIA UMOWY
O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

OŚWIADCZENIA DODATKOWE PODMIOTU
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 11B8, 63200 Jarocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako
”PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE”), informacji handlowych w postaci materiałów
marketingowych PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO i, informacji o aktualnych ofertach i
promocjach PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO drogą elektroniczną, na udostępniony przeze
mnie następujący adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu:1
____________________________
(adres email)

____________________________
(numer telefonu)

……………………………………………..
Data i czytelny podpis PODMIOTU

1

Proszę podać adres e-mail, na który mają być wysyłane informacje handlowe lub/i numer telefonu kontaktowego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
(informacja dotyczy dodatkowych zgód dobrowolnych
- zbieranych niezależnie od zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej)
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana jest Anco sp. z o.o.
z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 118 B, 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako „PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE”), numer
telefonu 62 740 26 34, numer faks 62 740 27 45, adres email ochronadanych@anco.pl;
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE
w zakresie przekazywania przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE materiałów marketingowych,
informacji o aktualnych ofertach i promocjach PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO (art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 o ochronie danych);
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy i współpracownicy
PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO oraz podmioty świadczące na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYCZNEGO usługi informatyczne oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają
udostępnione w celu przetwarzania danych w zakresie określonym w ust. 2 powyżej;
4. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej przez okres
obowiązywania umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Po upływie ww. okresu dane osobowe
zostaną usunięte przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE;
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5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
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 - niewyrażenie zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a jedynie z brakiem
możliwości przesyłania przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE informacji handlowych;
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 powinna być kierowana na adresy lub numery podane w ust. 1 powyżej.

……………………………………………..
Data i czytelny podpis PODMIOTU
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