Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO dla uczestnika spotkania
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE
S.A.) z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych na adres email: daneosobowe@kape.gov.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
punkcie I powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą):
a. w celu dobrowolnego wyrażenia chęci przekazywania Newslettera,
b. w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym na platformie TEAMS - 30 listopada 2022r.
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
c. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami, które Współadministrują procesem.
Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,
2. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy
informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane,
3. podmiotom w celu realizacji projektów DEESME (konsorcjum projektu, w szczególności Fraunhofer
oraz European Center for Quality (ECQ)) i LEAP4SME (konsorcjum projektu, w szczególności Centre for
Renewable Energy Sources and Saving (CRES)), w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
Przekazywanie danych osobowych poza EOG.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1. dane przetwarzane w celu realizacji usługi lub podjęcie działań niezbędnych przed realizacją usługi przez okres niezbędny do realizacji usługi,
2. dane przetwarzane na podstawie zgód, o ile takie zgody zostały przez Państwa udzielone – do
momentu wycofania udzielonej zgody,
3. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie
obowiązującego,
4. dane przetwarzane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektów DEESME oraz
LEAP4SME,
5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas
niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4. żądania przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy oraz wzięcia udziału w
szkoleniu
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana
dane nie są profilowane.

