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System Zarządzania Kosztami Energii 

Rzeszów, 25.05.2018 
  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie Res Solution sp. z o. o. 
 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem 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. 
 
 
 
informujemy, że z dniem od 25 maja 2018 r.: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Res Solution Sp. z o. o. ul. Wita 
Stwosza 19/2, 35-113 Rzeszów. 

2. Pani/Pana   dane   osobowe   będą/są   przetwarzane   w   celu:    
a. wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy 
b. prowadzenia   działalności   usługowej i marketingowej, a podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest 
prowadzenie działalności gospodarczej w tym prowadzenie wobec Pana/Pani działań 
marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług. 

3. Przetwarzamy Pana/Pani dane w kategoriach: 
a. dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności 

usługowej, 
b. dane korespondencyjne – adres pocztowy i adres elektroniczny do przekazywania 

informacji. 
4. Pani/Pana dane zostały pozyskane: 

a. w ramach podpisanej umowy 
b. w ramach wykonywania usługi, 
c. z Państwa stron internetowych lub ze źródeł publicznie dostępnych. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są: 
a. osoby upoważniane przez administratora - pracownicy firmy, którzy, aby realizować 

swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych, 
b. instytucje upoważnione do przetwarzania danych na mocy obowiązującego prawa, 

6. W zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych możemy powierzać 
przetwarzanie Państwa danych osobowych współpracującym z nami podmiotom (dane te 
mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak firma kurierska, dostawca usług 
informatycznych).  

7. Poza wyżej wymienionymi, Pana/Pani dane nie są i nie będą przekazywane innym osobom 
ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Okres przechowywania danych 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pana/Pani dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 30 lat licząc od daty wprowadzenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Posiadane dane osobowe w postaci 
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elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających 
odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją pełnej ochrony  przed niekontrolowanym 
dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej 
przechowywane są zamkniętych szafach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem 
osób nieupoważnionych. 

9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane 
Zgodnie z art. 15 do art. 20 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 posiada Pan/Pani prawo do sprostowania danych, żądania ograniczenia 
przetwarzania (wstrzymania operacji na danych), dostępu do danych, przeniesienia 
danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych. 
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu 
bezpośredniego może także skorzystać z powyższych praw w formie listownej kierując 
pismo na adres Res Solution sp. z o. o., ul. Wita Stwosza 19/2, 35-113 Rzeszów lub 
wysyłając maila na adres mailowy: rodo@ressolution.pl. 

10. Skarga do organu nadzoru 
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusz 
przepisy RODO. 

11. Kontakt i informacje 
Nasze dane adresowe: Res Solution Sp. z o. o.; ul. Wita Stwosza 19/2; 35-113 Rzeszów. 
Wszelkie      pytania      w       zakresie       danych       osobowych       prosimy       kierować       
na email: rodo@ressolution.pl lub telefonicznie: +48 602 556 170. 

 
 
Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych 
osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem Zespół Res Solution. 


