Polityka prywatności
Informacje wstępne
Szanując prawo do prywatności, PGE Nowa Energia sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z
krajowymi i europejskimi przepisami prawa.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych
działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych,
ustanowione w naszej organizacji na gruncie 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”).

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest PGE Nowa Energia sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. PGE Nowa Energia sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych
osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty
elektronicznej: iod.pgene@gkpge.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
PGE Nowa Energia sp. z o.o. jest częścią największej w Polsce grupy energetycznej - PGE. Zadaniem spółki jest identyfikowanie
nowych obszarów biznesu oraz technologii, usług i rozwiązań, które mogą być włączone do działalności operacyjnej Grupy PGE. W
zależności od Pani/Pana relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w innych celach i zakresie:

1.Proces przetwarzania danych osobowych Klientów:

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania
danych w sposób inny
niż od Pani/Pana źródło ich pochodzenia
i kategorie danych
osobowych.

Podjęcie działań na żądanie osoby przed
zawarciem umowy oraz realizacja usługi m.in.
PGEmobility, a także:

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej
obowiązywania - do czasu upływu terminów
roszczeń z niej wynikających, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora do czasu
złożenia sprzeciwu.

Dane osobowe są
pozyskiwane od
Pani/Pana.

- w celu likwidacji ewentualnych szkód
komunikacyjnych,
- w celach rozpatrywania złożonych reklamacji
lub prowadzonej innej korespondencji,
- w celach archiwalnych (dowodowych),
- w celach księgowych, tj. w celu wystawienia
dokumentu księgowego i jego archiwizacje,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami,
- w celach analitycznych (lepszego doboru usług
do potrzeb naszych Klientów, ogólnej
optymalizacji naszych produktów, optymalizacji
procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych
Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.),

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO.

2. Proces przetwarzania danych osobowych w związku z programem akceleracji, współpraca ze start-upami:

Cel przetwarzania i podstawa
prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w
sposób inny niż od Pani/Pana - źródło
ich pochodzenia i kategorie danych
osobowych.

Podjęcie działań w celu realizacji
zobowiązań administratora dla
projektów związanych z naborem
podmiotów (sturtupów) do
współpracy w ramach
Akceleratora dedykowanego dla
działalności innowacyjnej, a
nadto:

Przez czas trwania projektów oraz przez okres
wynikający z przepisów o rachunkowości w
związku z wystawieniem dokumentu księgowego, a
po zakończeniu - do czasu upływu terminów
roszczeń z niej wynikających, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora do czasu
złożenia sprzeciwu.

Dane osobowe są pozyskiwane od
Pani/Pana również w sytuacji, gdy
prowadzi Pani/ Pan działalność
gospodarczą lub jest Pani/ Pan
reprezentantem osoby prawnej.
Administrator danych mógł pozyskać
również dane Pani/ Pana z uwagi, iż jest
Pani/ Pan pracownikiem/
współpracownikiem.

- w celach rozpatrywania
złożonych reklamacji lub
prowadzonej innej
korespondencji,
- w celach archiwalnych
(dowodowych),
- w celach księgowych,
- w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami,
- w celach analitycznych
(lepszego doboru usług do
potrzeb naszych Klientów,
ogólnej optymalizacji naszych
produktów, optymalizacji
procesów obsługi, budowania
wiedzy o naszych Klientach,
analizy finansowej naszej spółki
itp.)

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f
RODO.

3. Proces przetwarzania danych osobowych kontrahentów i dostawców Administratora:
Cel przetwarzania i
podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od
Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych
osobowych.

Realizacja umowy z
kontrahentem lub
dostawcą jak
również obrona
przed roszczeniami
prawnymi lub ich
dochodzenie.

Przez czas trwania umowy, a po
zakończeniu jej obowiązywania - do czasu
upływu terminów roszczeń z niej
wynikających lub do czasu złożenia
sprzeciwu w przypadku przetwarzania
danych w prawnie uzasadnionym interesie
administratora.

Dane osobowe są pozyskiwane w od Pani/Pana w sytuacji,
gdy prowadzi Pani/ Pan działalność gospodarczą lub jest Pani/
Pan reprezentantem osoby prawnej. Administrator danych
mógł pozyskać również dane Pani/ Pana z uwagi, iż jest Pani/
Pan pracownikiem/ współpracownikiem kontrahenta lub
dostawcy Administratora danych.

art. 6 ust. 1 lit. b
oraz lit. f RODO.

4. Proces przetwarzania danych osobowych w przedmiocie rozpatrywania skarg, reklamacji

Cel przetwarzania i
podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Rozpatrywanie skarg
i reklamacji.

Przez 1 rok po terminie upływu
rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż od Pani/Pana.

art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO.

5. Proces przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:
Cel przetwarzania
i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania
danych w sposób inny niż
od Pani/Pana - źródło ich
pochodzenia i kategorie
danych osobowych.

Prowadzenie
rekrutacji i podjęcie
współpracy z
nowym
pracownikiem lub
współpracownikiem.

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może
przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni
jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony
prawnie interes administratora z uwagi, iż zatrudniony
pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub
może zrezygnować.

Co do zasady, Pani/Pana
dane osobowe nie są
pozyskiwane w sposób inny
niż od Pani/Pana.

Art. 6 ust. 1 lit. a,
lit. b RODO.

W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata do pracy w zakresie jego
udziału w przyszłych rekrutacjach dane będą przechowywane przez rok od
wyrażenia zgody.

Wyjątkowo, w przypadku
Pani/Pana uprzedniej zgody,
dane osobowe zostały nam
przekazane przez podmioty
specjalizujące się w
rekrutacji.

Art. 9 ust. 2 lit. b
RODO

6.Proces przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników Administratora:
Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W
przypadku
zbierania
danych w
sposób inny
niż od
Pani/Pana źródło ich
pochodzenia
i kategorie
danych
osobowych.

Celem przetwarzania jest zarządzanie zasobami
ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.
W ramach tego celu, dane osobowe są
przetwarzane dla realizacji umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), obowiązków wynikających z
przepisów prawa – w szczególności prawa pracy
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
a także na podstawie uzasadnionych interesów
pracodawcy, w szczególności do ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

Akta osobowe pracowników zatrudnionych przed 1.01.2019 r.
przechowywane są, co do zasady przez lat 50, a w niektórych
przypadkach przez lat 10. Okres 10 lat przechowywania
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akt osobowych pracownika, jest stosowany dla wszystkich
pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Jeśli okres
przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy
administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W
przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą
przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia
wynikających z nich roszczeń.

Dane
osobowe nie
są
pozyskiwane
w inny
sposób niż
od
Pani/Pana.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) osoba, której dane dotyczą ma prawo złożenia sprzeciwu. Po złożeniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane
osoby, która wniosła sprzeciw, w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec interesów tej osoby.

Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością PGE Nowa Energia sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe w zależności od celu
przetwarzania następującym podmiotom: podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc
produkty lub usługi, tj. agentowi rozliczeniowemu, ubezpieczycielowi pojazdów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom dostarczającym rozwiązania teleinformatyczne, firmom księgowym,
prawniczym, uczestnikom projektów akceleracyjnych,

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych.
Realizacja określonych praw może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?
uri=CELEX%3A32016R0679)
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
(https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi)

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z
wymogów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które mogłyby powodować skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie
wpływać. W procesie realizacji programu PGEmobility, Administrator uwzględnia działania polegające na profilowaniu, w celach
analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania
wiedzy o naszych Klientach, itp.).
Polityka PlikóW cookies
Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy
odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.
Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
użytkownika.
Do czego używamy plików cookies
PGE Nowa Energia sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby:
•

dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;

•

optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;

•

utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego
serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

•

zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają,
co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;

•

wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz
by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;

•

docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami
należącymi do PGE Nowa Energia sp. z o.o.

•

wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów
zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.

Jakich plików cookies używa PGE Nowa Energia sp. z o.o.
Stosujemy dwa rodzaj plików:
•

sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu
końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);

•

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
•

niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

•

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

•

wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

•

funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie
wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

•

reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;

•

statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies
Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego
faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej
wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej
wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.
Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli
czynności typu:
•

zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

•

zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;

•

określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;

•

blokowania lub usuwania cookies.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)
Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)
Opera (https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/)

Urządzenia mobilne:
Android (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
iOS (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL) (Safari)
Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć
na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

