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POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA OSÓB, BĘDĄCYCH 

POSIADACZAMI TYTUŁÓW PRAWNYCH DO NIERUCHOMOŚCI, 

PRZEZ KTÓRE PROWADZONE SĄ LINIE ENERGETYCZNE W 

RAMACH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ENPROM 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji 

inwestycji (zwane dalej „Danymi”) jest   ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Polska, adres: ul. Taneczna 18C, 02–829 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000365831,  kapitał zakładowy w wysokości 1.125.000,00 zł, 

numer NIP: 701-02-61-504, REGON: 14261466, adres email: odo@enprom.pl (zwana 

dalej „Administratorem”); 

2) Podstawą prawną przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora, tj. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

funkcjonowania  systemu przesyłowego, eksploatacji, konserwacji, remontów oraz 

rozbudowy sieci energetycznej. 

Administrator przetwarza wyłącznie Dane, które są nam niezbędne do realizacji 

inwestycji polegających na budowie, przebudowie, modernizacji, demontażu lub 

konserwacji linii średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Są to przede wszystkim 

dane identyfikujące (np. imię i nazwisko, PESEL itp.) oraz dane kontaktowe (np. 

telefon, adres korespondencyjny). Państwa Dane pozyskujemy bądź ze źródeł 

powszechnie dostępnych, takich jak treść ksiąg wieczystych, treść wypisów z rejestru 

gruntów i budynków, bądź uzyskujemy od osób trzecich w związku z prowadzonymi 

wywiadami, których celem jest ustalenie osób posiadających tytułu prawne do 

poszczególnych nieruchomości objętych prowadzonymi projektami inwestycyjnymi 

oraz ustalanie możliwości kontaktu z tymi osobami. 

3) Możliwe jest przetwarzanie przez Administratora Państwa danych szczególnych 

kategorii –  o stanie zdrowia lub odbywaniu wyroku pozbawienia wolności co wiąże 

się z koniecznością ustalenia miejsca Państwa pobytu albo wskazania osób 

uprawnionych do dysponowania w Państwa imieniu nieruchomością, do której 

posiadacie Państwo tytuł prawny. 

4) Dane przetwarzane będą :  

a) przez Administratora celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej z 

inwestorem umowy na realizację inwestycji. Dodatkowo dane mogą być 

przetwarzane na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych lub 

sądowych zmierzających do realizacji ww. celów; 
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b) ewentualnego kontaktu w przypadku konieczności wejścia na Państwa 

posesję w celu wykonania prac; 

5) Państwa Dane Administrator pozyskał bezpośrednio od Państwa, ze źródeł publicznie 

dostępnych (np. księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, rejestr przedsiębiorców, 

centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej, strony internetowe, 

baza PESEL), jak również od osób trzecich. 

6) odbiorcami Państwa Danych mogą być urzędy państwowe i organy administracji 

publicznej lub sądy. Państwa Dane będą również przekazywane naszym klientom – 

podmiotom zlecającym prowadzenie przez nas inwestycji oraz podwykonawcom w 

zakresie niezbędnym do realizacji przez nich zadań związanych z przygotowywaną lub 

prowadzoną inwestycją. 

7) Przekazane przez Państwa Dane będą przechowywane przez Administratora przez 

okres realizacji inwestycji oraz do upływu 5 –  letniego okresu gwarancji jakości lub 

rękojmi, a następnie przez 3 lata od dnia upływu terminu gwarancji jakości lub rękojmi 

(w zależności od tego, który z tych terminów będzie dłuższy) – w celu umożliwienia 

realizacji przysługujących Państwu praw.  

8) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych oraz prawo ich 

sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie 

przetwarzania. Dyspozycja taka nie będzie skuteczna wobec Danych, które 

Administrator jest zobowiązany przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub 

klientów Administratora. 

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

podanych przez Państwa Danych narusza przepisy RODO. 

10) Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu przepisów RODO ani nie 

podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu. 

 

 

 

 


