
Wniosek o założenie konta EBOK 

……………………….. 

………………………. 

…………………………… 

Tel. ……………………….  

Email: (konieczny do założenia konta)………………………………… 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie, 

ul. Marii Zientary Malewskiej 1B, 13-200 Działdowo (Spółka). 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (email): iod@pcdzialdowo.com.pl. 

3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe: 

a) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia mobilnego konta Biura Obsługi Klienta (eBOK) w 

związku z realizacją zawartej umowy o przyłączenie i sprzedaż ciepła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO);  

b) w celu prognozowania poboru ciepła oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i 

zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi (dane będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego), 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO, tj. przywołanego powyżej prawnie uzasadnionego interesu administratora; 

c) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na umożliwieniu Spółce 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane będą udostępniane w eBOK na Pani/Pana koncie także wskazanym 

(upoważnionym) przez Panią/Pana innym użytkownikom tego konta. 

5. Ponadto dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których 

Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu 

informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia 

dokumentacji lub danych, kancelarie prawne, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję oraz 

podmioty, które na zlecenie Spółki wykonują usługi niezbędne do realizacji zlecenia, m.in. podmioty opracowujące na 

zlecenie Spółki  tzw. opracowania taryfy dla ciepła, zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne). Zgodnie z 

zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Spółka wymaga od takich 

dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych 

osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Spółki. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta eBOK. Okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 

przepisami prawa, w tym przepisami przewidującymi obowiązek archiwizowania dokumentów i przepisami o 

rachunkowości.  

7. Podanie danych osobowych podczas rejestracji do serwisu eBOK oznaczonych jako obowiązkowe jest 

niezbędne do utworzenia konta i korzystania z serwisu eBOK. 

8. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Spółkę oraz ich 

przeniesienia. Może Pani/Pan wykonać te prawa wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (email) 

pcdzialdowo@pcdzialdowo.com.pl .  

9. Jeżeli uważa Pani/Panu, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

 

 

……………………………………………………. 

(data i podpis) 


