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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przeznaczona1 
 

 

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 ich swobodnego przepływu 

(Rozporządzenie) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Veolia Energia Łódź S.A. z 

siedzibą w Łodzi (92-550), ul. J. Andrzejewskiej 5. Dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli 

przetwarzane będą zgodnie z  art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, c  oraz f w celu umożliwienia wstępu osobom 

wymienionym na wniosku na teren obiektów Veolia Energia Łódź S.A. i wykonywania prac. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wystawienie 

przepustki i wstęp na teren obiektów Veolia Energia Łódź S.A. 

 

W przypadku przedstawicieli, pracowników i podwykonawców Wnioskodawców, ich dane zostały pozyskane 

bezpośrednio od Wnioskodawców. 

 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy m.in. w zakresie usług ochrony 

mienia i osób, usług pocztowych, kurierskich, prawnych, informatycznych. 

 

Każdy z Państwa ma prawo do: 

● dostępu do treści swoich danych, 

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

● przenoszenia danych, 

● wniesienia sprzeciwu, 

● cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są: 

● Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, 

● Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3, 

 

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółkach wymienionych powyżej mogą się Państwo kontaktować 

pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com. 

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: http://www.energiadlalodzi.pl/o-nas/polityka-prywatnosci 
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 Brak konieczności dołączania informacji do wniosku o wystawienie przepustki tymczasowej (zał. Nr 
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