Umowa o przyłączenie do sieci
nr ……………

Niniejsza Umowa o przyłączenie do sieci zwana dalej Umową, została zawarta w dniu …………….r.
w Bydgoszczy pomiędzy:
PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, kod pocztowy:
00-120 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000013479, NIP 6420000642, REGON: 273204260, kapitał
zakładowy 2 501 281 240,00 zł;
reprezentowana przez:
…………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………
zwana dalej Przedsiębiorstwem energetycznym (PE),
a ubiegającym się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej:
…………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Odbiorcą.
o następującej treści:

§1
1. PGE Energia Ciepła S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne świadczy usługi dystrybucji energii
elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji niniejszej Umowy stanowią:
2.1. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 2021.716 t.j. z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi do tej Ustawy (zwana dalej Prawem energetycznym).
2.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PE
2.3. Aktualna Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, zwana również Taryfą.
3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz taryfa jest umieszczona na
stronie internetowej PE, tj.: https://pgeenergiaciepla.pl/OSD2/PGE-Energia-Ciepla-S.A.-OddzialElektrocieplownia-w-Bydgoszczy
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4. Odbiorca oświadcza, że:
4.1. Warunki przyłączenia nr ……………. z dnia ……………. r., które zostały przez PE
określone na jego wniosek, akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
4.2. Posiada tytuł prawny do obiektów, do których dostarczana jest energia elektryczna. Odbiorca
na żądanie PE udostępni kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny,
4.3. Zawiadomi PE o każdej zmianie zaistniałej w jego tytule prawnym do obiektu
i sposobie oraz warunkach wykonywanej działalności gospodarczej, co potwierdzi
stosownymi dokumentami,
4.4. Posiada i zabezpieczył środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
5. Strony współdziałać będą dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest:
1.1 przyłączenie przyłącza energetycznego zasilającego ……………………….., zlokalizowanego
w Bydgoszczy, przy ul. …………………………, działka nr ………… obręb …….., do sieci
dystrybucyjnej PE z łączną mocą przyłączeniową o wartości ……….. kW na napięciu ….. kV.
1.2 określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przyłączenia.
2. Miejscem przyłączenia są …………………………………………………………………………….
3. Miejsce przyłączenia jest jednocześnie miejscem dostarczania energii elektrycznej i stanowi
granicę własności i eksploatacji urządzeń.
4. Odbiorca zakwalifikowany jest do ………… grupy przyłączeniowej.
§3
1. Zakres niezbędnej rozbudowy sieci:
4.1 w części dotyczącej urządzeń PE:
1) ……………………………………………………………………………………………….;
2) ……………………………………………………………………………………………….;
3) ……………………………………………………………………………………………….;
4.2 w części dotyczącej urządzeń Odbiorcy:
1) …………………………………………………………………………….….……………..;
2) …………………………………………………………………………………..…………..;
3) ……………………………………………………………………………………..………..;
Uzgodnienie projektu lub dokumentacji technicznej, o których mowa w § 3 nie zwalnia Odbiorcy
od dopełnienia czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351 t.j.
z późn. zm.), a realizacja prac określonych w projekcie wykonywanych poza terenem inwestora
możliwa jest tylko za zgodą właściciela terenu, na którego prace te będą wykonywane.
§4
Strony uzgadniają następujące zasady i terminy realizacji przyłączenia:
1. Realizacja przyłączenia wybudowanego przyłącza zasilającego obiekty Odbiorcy wymaga złożenia
przez niego oświadczenia o wybudowaniu przyłącza oraz instalacji odbiorczej zgodnie
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z określonymi warunkami przyłączeniowymi i uzgodnionym projektem budowlanym oraz
oświadczenia o gotowości przyłączenia go do sieci dystrybucyjnej PE.
2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: protokoły wykonanych pomiarów
elektrycznych, świadectwa badań kontrolnych, certyfikaty aparatów i urządzeń, atesty oraz
deklaracje zgodności zastosowanych urządzeń elektrycznych.
3. PE zrealizuje przyłączenie w terminie 30 dni od daty złożenia przez Odbiorcę oświadczenia
określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Warunkiem przyłączenia przyłącza Odbiorcy do sieci PE jest pozytywny odbiór techniczny przez
służby PE wybudowanego przyłącza oraz instalacji energetycznej i otrzymanie od Odbiorcy opłaty,
o której mowa w § 5 ust. 3.1.
§5
1. Odbiorca wniesie opłatę za przyłączenie do sieci PE. Opłata została naliczona przy zastosowaniu
zasad i stawek ujętych w aktualnej Taryfie dla energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, powiększonych o podatek VAT.
2. Szacunkowa kwota opłaty za przyłączenie wynosi …………….. zł netto (słownie:
…………………….. 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.
3. Należną kwotę Odbiorca zobowiązuje się zapłacić w dwóch ratach:
3.1. pierwsza płatność – zaliczka w wysokości ………… zł netto (słownie: …………………
00/100), zrealizowana będzie przez Odbiorcę w terminie 14 dni po podpisaniu niniejszej
umowy, na rachunek bankowy nr ……………………………….. Po zaksięgowaniu wpłaty
na rachunku bankowym PE, zostanie wystawiona faktura VAT.
3.2. druga płatność zrealizowana będzie po określeniu ostatecznych rzeczywistych kosztów
budowy miejsca przyłączenia oraz po pozytywnym odbiorze o którym mowa w § 4 ust. 5, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez PE.
§6
1. Strony zobowiązują się do rozpoczęcia dostarczania i odbioru energii elektrycznej z miejsca jej
dostarczania, o którym mowa w § 2 pod warunkiem uregulowaniu przez Odbiorcę zobowiązań
finansowych wynikających z § 5 oraz zawarcia umowy na dystrybucję energii elektrycznej
i umowy sprzedaży energii elektrycznej.
2. Odbiorca oświadcza, że planowana roczna ilość pobieranej energii elektrycznej wynosi
……… MWh.
§7
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek:
1.1. nie wniesienia przez Odbiorcę opłaty za przyłączenie, określonej w § 5;
1.2. nie wykonania przez Odbiorcę instalacji odbiorczej określonej w § 3;
1.3. naruszenia przez którąkolwiek ze Stron bezwzględnie obowiązujących zapisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z późn. zm.) wraz
z obowiązującymi przepisami wykonawczymi;
1.4. wystąpienia siły wyższej.
2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.
§8
1. W przypadku nie dotrzymania przez PE terminów określonych w § 4 Odbiorca ma prawo
naliczania kar umownych w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie określonej w § 5 ust. 2,
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tj. w wysokości ………. zł (słownie: …………… 00/100) za każdy dzień zwłoki łącznie jednak
nie więcej niż wysokość opłaty za przyłączenie.
2. W przypadku niedotrzymania przez którąkolwiek ze stron zobowiązań wynikających z § 7 ust.1,
strona odpowiedzialna za opóźnienie zobowiązania jest do zapłacenia drugiej stronie kary
umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie określonej w § 5 ust. 2, tj. w wysokości
………. zł (słownie: ………………. 00/100) za każdy dzień zwłoki łącznie jednak nie więcej niż
wysokość opłaty za przyłączenie.
3. Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 są niezależne od praw do odstąpienia od niniejszej umowy
określonych w § 7.
§9
Osobami upoważnionymi do uzgadniania bieżącej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy są:
1. ze strony PE:
- w zakresie części technicznej:
……………………………..
- w zakresie pozostałych warunków umowy:
……………………………..
2. ze strony Odbiorcy:
- …………………..……….. tel. …………………
§ 10
1. Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń korespondencji są:
1.1. dla PE
PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
ul. Energetyczna 1
85-950 Bydgoszcz
1.2. dla Odbiorcy adres wskazany w komparycji umowy,
a wysłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia.
2. Strony mogą wskazać w piśmie inne adresy dla doręczeń.
§ 11
1. Wszelkie informacje dotyczące Umowy oraz wszelkie uzyskane informacje techniczne,
technologiczne i/lub handlowe uzyskane w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się
traktować jako tajemnicę handlową, której ujawnienie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do informacji, które:
2.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy;
2.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony;
2.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu pod
warunkiem, że Strona ujawniająca zawiadomi drugą Stronę o tym obowiązku przed takim
ujawnieniem;
2.4 ich ujawnienie jest wymagane przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych lub organ
władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, niezależnie od tego, czy wymóg ujawnienia tej
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa czy nie.
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3. Postanowienia zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie będą stanowiły przeszkody dla
którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji działającemu w imieniu Strony konsultantowi,
podwykonawcy, podmiotowi dominującemu kapitałowo lub organizacyjnie oraz biegłym
rewidentom z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków gwarantujących
dochowanie wyżej wymienionej klauzuli przez jej pracowników, konsultantów oraz
podwykonawców.
5. Zobowiązania Stron, co do zachowania tajemnicy handlowej, wynikające z niniejszego paragrafu,
wygasają po upływie 3 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
6. Odbiorca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. –
podmiot dominujący w stosunku do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia
w Bydgoszczy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983 t.j. z późn. zm.)
oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy
w zakresie wskazanym w § 12 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018,
poz. 757).
§ 12
1. Wszelkie zmiany albo odstąpienie od warunków niniejszej Umowy wymagają pod rygorem
nieważności formy pisemnej, przyjętej przez obie Strony.
2. Odpowiedzialność Stron regulowana jest postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami
kodeksu cywilnego w sprawie odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie
zobowiązania.
3. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.
4. Sprawy sporne Strony będą starały się rozstrzygać polubownie co nie oznacza jednak zapisu na
sąd polubowny. W przypadku braku możliwości porozumienia organem właściwym do ich
rozstrzygania będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 13
Ochrona danych osobowych
1. Strony niniejszej Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych
wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne,
o których mowa w art. 32 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 o ochronie danych) (dalej „RODO”), a także inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne
posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie
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polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania
w tajemnicy informacji prawnie chronionych.
3. PE dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO
w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Odbiorca dopełnia, w imieniu PE, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2
RODO wobec osób fizycznych, wykorzystując odpowiednio wzór klauzuli informacyjnej
stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
5. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w pkt 4 Odbiorca potwierdza zgodnie z treścią
Załącznika nr 3 do Umowy.
6. Odbiorca zobowiązany jest na wezwanie PE przedstawić potwierdzenie wypełnienia obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w pkt 5 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania
wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny PE lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację
Umowy.
7. Odbiorca obowiązany jest na podstawie przepisu art. 9a ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z późn. zm.) chronić dane pomiarowe na zasadach
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez
Odbiorcę danych osobowych przetwarzanych przez PE jako Administratora Danych lub Podmiot
Przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, w której określą m.in. przedmiot i czas
trwania przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz zobowiązań
i roszczeń związanych z Umową), charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora, zgodnie ze wzorem
udostępnionym przez PE.
9. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po
stronie:
a) PE odpowiada Inspektor Ochrony Danych, email: iod.pgeec@gkpge.pl, tel. 12 620 94 82,
b) Odbiorcy odpowiada ……………………..…., e-mail:……………….……, tel. ………………..
10. Zmiany w treści załączników nr 1, 2, 3 nie wymagają zmiany Umowy i aneksu w formie pisemnej.
Istotna zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej treści
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy
po stronie Odbiorcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 9 Umowy. W przypadku, gdy w treści
Umowy nie wskazano adresów poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację Umowy
(osób kontaktowych), PE przesyła istotnie zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby
Odbiorcy, ewentualnie inny adres wskazany w Umowie. Odbiorca po otrzymaniu klauzuli
informacyjnej zobowiązany jest do wykonania w imieniu PE, obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 13 i 14 ust. 1-2 RODO wobec osób fizycznych
Zmiany te wchodzą w życie z dniem powiadomienia Odbiorcy o treści zmian przez PE.
§ 14
1.

Niniejsza umowa obowiązuje z dniem jej zawarcia.

2.

Niniejszą umowę zawarto na czas przyłączenia Odbiorcy do sieci dystrybucyjnej PE.

3.

W przypadku zaprzestania korzystania z usług dystrybucji Strony postanawiają, że PE umożliwi,
a Odbiorca dokona demontażu toru prądowego będącego własnością Odbiorcy łączącego
instalację Odbiorcy z siecią PE. Uzgodnienie pomiędzy Stronami szczegółów technicznych
i organizacyjnych oraz przeprowadzenie powyższych czynności powinno zostać zrealizowane
w terminie nie przekraczającym okresu wypowiedzenia Umowy.

4.

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO
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załącznik nr 2
załącznik nr 3

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników Odbiorcy
Oświadczenie Odbiorcy w zakresie wykonania obowiązków
wynikających z RODO

Przedsiębiorstwo energetyczne (PE)
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Odbiorca

informacyjnych

Załącznik nr 1
do umowy o przyłączenie do sieci nr ………….

Klauzula informacyjna RODO
ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA
27 KWIETNIA 2016R. 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) (DALEJ „RODO”)
A. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120)
przy ul. Złotej 59.
II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań
organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a. w celu zawarcia i realizacji Umowy o przyłączenie do sieci nr ………….. z Administratorem,
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora,
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa,
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym
do celów kontaktowych,
c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są
powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A.
V. Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla
usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności
bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana
dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec
których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze
standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy
z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule
umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul
umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez
Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V
RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach
w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie
Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie
obowiązującego,
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - przez czas niezbędny
do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
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Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie
są profilowane.
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załącznik nr 2
do umowy o przyłączenie do sieci nr …………..
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW/INNYCH OSÓB
FIZYCZNYCH
Jeżeli Odbiorca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich pracowników i/lub
współpracowników, innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu PE obowiązek
informacyjny o poniższej treści:
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120)
przy ul. Złotej 59.
II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od firmy ………………………………………………….(Strony
Umowy zawartej z Administratorem)
IV. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu realizacji żądań
organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.
2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawie uzasadnionego interesu Administratora
a. w celu realizacji Umowy między firmą ……………………… a Administratorem.
b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.
V. Kategorie danych
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu (dane kontaktowe).
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie
Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie
obowiązującego,
3. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora - przez czas niezbędny
do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
VII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa,
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym
do celów kontaktowych,
c. partnerom oraz kontrahentom Administratora, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych,
d. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są
powierzane, w szczególności PGE Systemy S.A.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla
usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności
bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana
dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec
których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze
standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy
z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule
umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul
umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez
Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V
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RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach
w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie
są profilowane.
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załącznik nr 3
do umowy o przyłączenie do sieci nr …………….
Oświadczenie wymagane od Odbiorcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniłem w związku z realizacją niniejszej
Umowy.

………………………………………………..
(podpis Odbiorcy)

Rozporządzenie 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 o ochronie danych)
1
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