PEŁNOMOCNICTWO
Dane odbiorcy:
Imię i nazwisko
__________________________________________________________________
PESEL nr dowodu/paszportu __________________________________________________________________
Adres zamieszkania
__________________________________________________________________
Adres korespondencyjny
________________________________________________________________________________

Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko
PESEL nr dowodu/paszportu

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Adres punktu poboru energii elektrycznej (PPE), którego dotyczy pełnomocnictwo:
ulica _________________________________ nr domu_________________ nr lokalu_________
miejscowość ________________________________________kod pocztowy______________

Ja, niżej podpisany udzielam pełnomocnictwa:

□ ogólnego, które obowiązuje do odwołania i upoważnia do zawarcia w moim imieniu umowy na sprzedaż i dystrybucję /
sprzedaż / dystrybucję energii elektrycznej i/lub do działania w moim imieniu i na moją rzecz we wszystkich związanych sprawach
związanych z umową zawartą z ZEUP S.A.

□ jednorazowego do: podpisania w moim imieniu Umowy na sprzedaż i dystrybucję / sprzedaż / dystrybucję energii elektrycznej
______________________________
Informacja o przetwarzaniu danych osobowy pełnomocnika:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEUP S.A. z siedzibą w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326, 05-091. 2) ZEUP S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@zeup.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez
Pani/Pana Mocodawcę.4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez ZEUP S.A.,obejmuje: imię, nazwisko, numer PESEL i nr dowodu/paszportu 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celu: a) wykonania umowy wiążącej ZEUP S.A. z Pani/Pana Mocodawcą oraz podejmowania innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym ZEUP S.A. z Pani/Pana
Mocodawcą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ZEUP S.A. oraz tego podmiotu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679) - prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji osoby reprezentującej stronę umowy: b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZEUP S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZEUP S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679).
Prawnie uzasadnionym interesem ZEUP S.A. jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: a) dostawcom systemów
informatycznych i usług IT b) podmiotom świadczącym na rzecz ZEUP S.A.usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa Contact Center, rozpatrzenie
reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe, c) operatorom pocztowym i kurierom, d)
bankom w zakresie realizacji płatności, e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do wykonania umowy wiążącej ZEUP S.A. z Pani/Pana Mocodawcą. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZEUP S.A. 8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych w celu określonym w pkt 5 powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, ZEUP S.A. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub
elektroniczną.10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679.
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