
Klauzula informacyjna Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Warszawie 
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679. 
Niniejszym informujemy osoby, których dotyczą, że administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Polskich 
Energetyków oddział w Warszawie ul. Czereśniowa 19 B, 02-457 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem: 
0000119465, NIP 113-20-32-339, www.speow.pl , tel. +48 22 228 21 30, e-mail: rodo_speow@onet.pl 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Warszawie z 
siedzibą w Warszawie (02-457) przy ul. Czereśniowej 19 B, wpisana do KRS pod numerem: 0000119465,   
NIP 113-20-32-339, tel. +48 22 228 21 30, e-mail: rodo_speow@onet.pl 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- realizowania celów Statutowych Stowarzyszenia oraz zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym 

wydawania świadectw kwalifikacyjnych, 
- wystawianie i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych, 
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 
- przypominanie o kończących się terminów ważności świadectw. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być:   
firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych (5 lat). 

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

Imię i Nazwisko Adres korespondencyjny 
 
 
 
 

Adres e-mail Telefon 
 
 
 
 

 
 
Oświadczenie  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, w celu prowadzenia 
działalności Stowarzyszenia. 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich prowadzenia. 
 
 
 
 
 
Podpis .............................................................. 


