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Dotyczy Umowy numer ….. 
 

Dane Sprzedawcy: 

POLENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 00008435213, NIP: 701-09-85-596, REGON: 386199637. 

 

Dane Klienta: 
 

Imię i nazwisko  
PESEL/Numer paszportu 

dla obcokrajowca 
 

Adres e-mail:  Telefon kontaktowy:  

 

WYBÓR OFERTY SPRZEDAŻY ENERGI I  ELEKTRYCZNEJ  

Klient oświadcza, że przy zawieraniu Umowy wybiera rozliczenie za sprzedaż energii elektrycznej na podstawie: 

 CENNIK PRODUKTOWY 

Rodzaj Cennika 

☐ Go Green z Gwarancją Ceny_DOMEK 

☐ Go Green z Gwarancją Ceny_DOMEK Z PC 

☐ Go Green z Gwarancją Ceny_MIESZKANIE 

(wybierz jeden rodzaj) 

 

Potwierdzam, że jestem świadomy, iż w przypadku umowy kompleksowej rozliczanie za dystrybucję energii elektrycznej następuje 
na zasadach określonych w Taryfie OSD. 

ZGODY KLIENTA  

Zgoda na kontakt telefoniczny  

Wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu (zarówno w 

formie połączeń głosowych, jak i wiadomości SMS oraz MMS), w tym z pomocą automatycznych systemów 

wywołujących, w celu informowania mnie o ofertach dotyczących obecnych i przyszłych produktów i usług 

spółek z Grupy POLENERGIA. 

TAK     NIE 

☐     ☐ 
 

Zgoda na kontakt drogą elektroniczną  

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. informacji handlowej o ofertach dotyczących 

obecnych i przyszłych produktów i usług spółek z Grupy POLENERGIA, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w postaci poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. 

TAK     NIE 

☐     ☐ 
 

Grupa POLENERGIA oznacza spółkę Polenergia S.A. oraz jej spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o. 

Lista spółek z Grupy POLENERGIA dostępna jest pod adresem: https://www.polenergia.pl/o-nas/struktura-grupy-kapitalowej/.
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Przetwarzanie danych w celach marketingowych 
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1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polenergia 

Sprzedaż Sp. z o.o. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 

Państwo skontaktować pisząc na Polenergia Sprzedaż Sp. z o. o.,  

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa. 

3. Podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać  

w celach marketingowych tj. w celu umożliwienia nam wybrania dla 

Państwa oferty oraz jej przedstawienia za pomocą środków 

komunikacji wskazanych w treści udzielonych przez Państwa zgód. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na 

prowadzeniu działań wspierających sprzedaż i rozwój naszej 

działalności i działalności innych spółek z Grupy POLENERGIA, tj. art. 

6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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 „Rozporządzenie”.  

5. Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jest to jednak 

warunek, abyśmy mogli Państwu przedstawić materiały 

marketingowe. Jeśli nie podadzą Państwo danych identyfikacyjnych, 

nie będziemy mogli przedstawić Państwu ofert marketingowych. 

6. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres 

niezbędny do realizacji celów marketingowych, o których mowa 

powyżej tj. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. Mogą Państwo również w dowolnym momencie cofnąć 

zgodę na określoną formę kontaktu lub obie zgody na wskazane 

formy kontaktu.  

7. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach 

marketingowych (w tym wobec profilowania prowadzonego w tym 

celu).  

8. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane 

osobowe, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również 

„prawem do bycia zapomnianym”), 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do przeniesienia danych, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9. W celu realizacji państwa praw prosimy o kontaktowanie się z nami: 

a) pisemnie na adres Polenergia Sprzedaż sp. z o. o., 

ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, 

b) mailowo na adres: daneosobowe@polenergia.pl, 

c) telefonicznie pod numerem (+48) 22 522 39 00. 

10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe, 

naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO. 

11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć 

miejsce w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie 

określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub 

przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą 

być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG, w 

stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono 

odpowiedni stopień ochrony   danych   lub zawarto w umowach z 

tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W 

związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać 

od Administratora dalszych informacji o stosowanych 

zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń 

oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się  

z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

12. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe  

we własnym imieniu: 

• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym 

imieniu: 

• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne  

i świadczące usługi IT, 

• podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty 

partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży, 

• agencje sprzedaży online, mobile, 

• podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji 

czy w procesie obsługi Klienta, 

• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje 

badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które 

organizują konkursy, 

• podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, 

• podmioty, które świadczą pośrednictwo w rozwoju produktów 

i usług oraz obsłudze Klienta. 

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów 

przetwarzania Państwa danych osobowych. 

13. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, 

udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie 

później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy od 

Państwa żądanie. 

14. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Grupy 

POLENERGIA (www.polenergia.pl/politykaprywatności). 

 

Potwierdzam wybór oferty sprzedaży energii oraz zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych w celach marketingowych.  

                                  Data                                                                                                   Czytelny podpis Klienta                                      

   


