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ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI  

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest BLUE energy sp. z o.o., 

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@grupablue.pl 

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych 

Lp. Cel Podstawa prawna Okres retencji 

1. 

Realizacja umowy 

oraz podjęcie 

działań, aby taką 

umowę zawrzeć 

[art. 6, ust. 1, lit. b] Przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

6 lat 

2. 
Windykacja 

należności 

[art. 6, ust. 1, lit. f] Przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora - zapewnienie rozliczenia 

należności 

6 lat 

3. 

Przechowywanie i 

wystawianie 

dokumentów 

księgowych 

[art. 6, ust. 1, lit. c] Przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości 

5 lat licząc od 1 stycznia 

roku następnego po 

zakończeniu trwania 

umowy 

4. 
Sprawozdawczość 

wewnętrzna 

[art. 6, ust. 1, lit. f] Przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora - zapewnienie rozliczalności 

działań podjętych przez 

Klientów/Kontrahentów 

5 lat licząc od 1 stycznia 

roku następnego po 

zakończeniu trwania 

umowy 

5. 

Wysyłka informacji 

handlowej o 

promocjach i 

ofertach drogą 

elektroniczną 

[art. 6, ust. 1, lit. f] Przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora - marketing produktów 

własnych 

do czasu wycofania 

zgody 

6. 
Obsługa 

reklamacji 

[art. 6, ust. 1, lit. b] Przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

6 lat 

7. 
Ochrona przed 

roszczeniami 

[art. 6, ust. 1, lit. f] Przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, jakim jest ochrona przed 

roszczeniami 

6 lat 
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ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI  

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi wsparcia 

w zakresie IT, do biura rachunkowego, doradztwa w zakresie podatkowym oraz prawnym 

i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 

Prawa przysługujące podmiotom danych  

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz wycofania 

zgody na przetwarzania danych osobowych. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego 

się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem 

www.uodo.gov.pl. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją 

ich niepodania jest brak możliwości współpracy z BLUE Energy sp. z o.o.. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy przez 

Administratora. Jednak taki transfer może prowadzić m.in. Microsoft, jako dostawca usługi 

Microsoft 365 w ramach korzystania z globalnych usług chmurowych świadczonych np. przez 

Microsoft. Microsoft realizuje transfer poza EOG stosując mechanizmy zabezpieczeń oparte 

o standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO. 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

http://www.uodo.gov.pl/

