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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:
otrzymywania od DB Energy informacji handlowych, marketingowych, w tym newsletter, jak również
informacji o konferencjach i imprezach branżowych za pośrednictwem poczty elektronicznej;
bezpośredniego kontaktu przez DB Energy w celu prezentacji oferty handlowej i promocyjnej za
pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych (zwanym dalej „Spółką” lub „Administratorem”) jest DB Energy
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Al. Armii Krajowej 45, kod pocztowy 50-541, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000685455, NIP 894-299-53-75.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) prowadzenie przez Spółkę działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach
analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO) jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich
produktów i usług, jak również promowanie oraz wzrost świadomości odbiorców w zakresie efektywności
energetycznej i oszczędności energii,
b) prowadzenie przez Spółkę działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów
z grupy kapitałowej Administratora, w tym w celach analitycznych, w czasie trwania współpracy ze Spółką
(na jakiejkolwiek podstawie) – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO);
c) ewentualne dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f).
3.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółę obejmuje - imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, fax, stanowisko służbowe oraz dział/departament/wydział, adres pracodawcy.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji marketingowych, handlowych,
edukacyjnych (konferencje, szkolenia, eventy branżowe).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora jak również
podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym podmiotom
świadczącym na rzecz Spółki usługi marketingowe, szkoleniowe, agencjom eventowym.
6. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
− do momentu cofnięcia zgody;
− do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
− przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, w tym z tytułu zobowiązań
podatkowych.
7. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, jak również nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
10. Mam prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach określonych
w punkcie 2 powyżej.

data i podpis
3
DB ENERGY SA
Al. Armii Krajowej 45
50-541 Wrocław
T: +48 71 337 13 25
F: +48 71 337 13 26
biuro@dbenergy.pl
www.dbenergy.pl

Poland

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000685455
NIP 8942995375
REGON 021249140
Kapitał zakładowy: 306 146 zł

DB Energy SA realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys)
bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń
elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn
(APPS 3)”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, w ramach poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa". Nr konkursu: 1/1.1.1/2015. Wartość projektu 5 974 021,85 zł. Wartość dofinansowania 3
727 676,11 zł.

