
 

1 
 

Wyciąg z porozumienia 

o współadministrowaniu danymi osobowymi 

zawartego w dniu 26 sierpnia 2021 r.  w Warszawie  

pomiędzy: 

spółką Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7,  

09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028860, o numerze  

NIP 7740001454, kapitał zakładowy 534.636.326,25 zł w całości wpłacony, zwaną dalej  

„PKN ORLEN”, 

a 

spółką Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka 472,  

80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280916, o numerze NIP 9570968370, kapitał 

zakładowy 372 533 800,00 zł, w całości wpłacony, zwaną dalej „Energa-Obrót”, 

zwane dalej łącznie „Administratorami”, a każda z osobna „Administratorem”. 

 

1. DEFINICJE 

Terminom używanym w niniejszym Porozumieniu nadaje się następujące znaczenie: 

1) Faza I – pierwszy etap projektu wewnątrzgrupowej wymiany danych umożliwiający 

podjęcie wspólnych analiz dotyczących dalszej współpracy biznesowej pomiędzy 

Administratorami; 

2) Faza II – drugi etap projektu wewnątrzgrupowej wymiany danych umożliwiający 

rozpoczęcie wspólnych operacji przetwarzania w zakresie bieżącego wykorzystywania 

danych gromadzonych przez Administratorów do wspólnych celów Grupy Kapitałowej;  

3) Grupa Kapitałowa – grupa spółek pozostających w relacjach powiązań kapitałowych, 

do której należy PKN ORLEN oraz Energa-Obrót; 

4) Podmiot Danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratorów w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania; 

5) Porozumienie – niniejsze porozumienie dotyczące uzgodnień określających zakres 

odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych; 

6) RODO – rozporządzenie 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); 

7) Wspólne Czynności Przetwarzania – czynności przetwarzania danych osobowych, 

co do których PKN ORLEN i Energa-Obrót występują w roli współadministratorów 

danych w rozumieniu art. 26 RODO. 
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2. PRZEDMIOT POROZUMIENIA 

2.1. Porozumienie zawarte jest zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 RODO i określa 

odpowiednie zakresy odpowiedzialności Administratorów w odniesieniu 

do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach 

Wspólnych Czynności Przetwarzania, wynikających z RODO. 

2.2. Przedmiotem Wspólnych Czynności Przetwarzania są czynności określane przez 

Administratorów jako: 

a) realizacja Fazy I obejmująca swoim zakresem: 

(i) przekazanie przez Energa-Obrót zbioru danych osobowych klientów 

indywidualnych do PKN ORLEN w celu przeprowadzenia operacji 

analitycznych w zakresie określenia potencjału nawiązania współpracy 

stanowiącej przedmiot Fazy II; 

(ii) przeprowadzenie przez PKN ORLEN, przy współpracy z Energa-Obrót, 

analizy biznesowej obejmującej m.in. porównanie zbieżności bazy danych 

klientów indywidualnych Energa-Obrót z bazą klientów Programu VITAY PKN 

ORLEN w celu identyfikacji potencjału marketingowego i kierunków 

potencjalnej współpracy w obszarze marketingu prowadzonego przez Grupę 

Kapitałową; 

(iii) opracowanie i przedstawienie przez PKN ORLEN wyników przeprowadzonej 

analizy biznesowej oraz dokonanie ich wspólnego podsumowania z Energa-

Obrót; 

(iv) podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji Fazy II lub braku kontynuacji 

projektu integracji wspólnych operacji przetwarzania w ramach Grupy 

Kapitałowej; 

b) realizacja Fazy II obejmująca swoim zakresem: 

(i) opracowanie strategii komunikacji marketingowej realizowanej przez PKN 

ORLEN i Energa-Obrót, w tym w szczególności określenie: funkcji 

zarządczych w ramach zintegrowanych działań marketingowych, zasad 

prowadzenia komunikacji marketingowej i prowadzenia działań analitycznych, 

a także szczegółowych zasad współpracy o charakterze operacyjnym i 

finansowym; 

(ii) określenie zasad współpracy w zakresie wymiany danych osobowych oraz 

innych informacji związanych z prowadzeniem Wspólnych Czynności 

Przetwarzania pomiędzy PKN ORLEN i Energa-Obrót; 

(iii) współpraca w zakresie analiz biznesowych danych osobowych 

przetwarzanych w ramach bazy klientów Programu VITAY PKN ORLEN oraz 

baz klientów indywidualnych Energa-Obrót; 

(iv) prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem zgód na komunikację 

marketingową w związku z prowadzeniem wspólnej strategii marketingowej 

Grupy Kapitałowej; 

(v) prowadzenie aktywności marketingowej związanej z umożliwieniem szerszej 

promocji produktów lub usług Grupy Kapitałowej, do której należą 

Administratorzy, zgodnie z przyjętą strategią komunikacji marketingowej; 
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(vi) umożliwienie Administratorom pracy nad opracowaniem i wdrożeniem 

dedykowanych systemów informatycznych służących realizacji celów 

przetwarzania. 

2.3. Przystąpienie do wykonywania Wspólnych Czynności Przetwarzania Fazy II wymaga 

podjęcia przez Administratorów decyzji potwierdzającej przystąpienie do realizacji 

Fazy II. (………). 

3. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Cele przetwarzania danych 

3.1. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania Administratorzy dokonują 

przetwarzania danych osobowych w celach: 

a) prowadzenia analiz biznesowych i marketingowych danych osobowych klientów 

PKN ORLEN należących do grupy uczestników Programu VITAY oraz klientów 

indywidualnych Energa-Obrót; 

b) marketingu związanego z promocją produktów lub usług oferowanych przez 

Administratorów; 

c) podnoszenia jakości świadczonych usług i procesu obsługi klientów; 

d) ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi 

z podejmowaniem działań o charakterze marketingowym. 

Kategorie Podmiotów Danych 

3.2. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania przetwarzane są dane następujących 

kategorii osób: 

a) uczestnicy Programu VITAY; 

b) klienci indywidualni Energa-Obrót. 

Kategorie danych osobowych 

3.3. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach Wspólnych Czynności 

Przetwarzania w ramach Fazy I obejmuje: 

a) imię i nazwisko użytkownika Programu VITAY oraz klientów indywidualnych 

Energa-Obrót; 

b) dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, fax); 

c) datę urodzenia; 

d) inne kategorie informacji stanowiące podstawę do przeprowadzenia procesu 

identyfikacji grup Podmiotów Danych stanowiących użytkowników Programu 

VITAY oraz użytkowników indywidualnych Energa-Obrót. 

3.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach Wspólnych Czynności 

Przetwarzania w ramach Fazy II obejmuje: 

a) imię,  

b) nazwisko, 
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c) dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, fax); 

d) datę urodzenia; 

e) szczegóły aktualnej współpracy z Administratorami, w szczególności: historia 

transakcji, informacje o zawartych umowach, inne dane osobowe gromadzone 

w związku z uczestnictwem w Programie VITAY lub zawartą przez Energa-Obrót 

umową z klientem indywidualnym, w tym NIP, PESEL, REGON; 

f) wyniki przeprowadzanych analiz, informacje związane z realizacją wspólnych 

działań marketingowych lub ze skutecznością kontaktów lub kampanii 

marketingowych oraz informacje dotyczące realizacji praw Podmiotów Danych 

w kontekście Wspólnych Czynności Przetwarzania. 

Podstawa prawna przetwarzania 

3.5. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności 

Przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów związany 

z prowadzeniem wspólnych analiz biznesowych i realizacją aktywności marketingowej 

Grupy Kapitałowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. SPOSÓB ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH 

(………..) 

5. STOSOWANIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 

5.1. Żaden z Administratorów nie będzie przetwarzał danych w celach innych niż określone 

w Sekcji 3 powyżej. 

5.2. W przypadku Wspólnych Operacji Przetwarzania w zakresie Fazy I, Administratorzy są 

zobowiązani do wykorzystania przekazanych danych wyłącznie do podjęcia działań 

analitycznych. W celu uniknięcia wątpliwości, Administratorzy nie są uprawnieni do 

wykorzystania przekazanych danych osobowych w jakichkolwiek celach 

marketingowych. W szczególności, zakazane jest dokonanie jakichkolwiek operacji 

przetwarzania związanych z dokonywaniem kopiowania przekazanych danych 

osobowych do odrębnych baz klientów każdego z Administratorów. 

5.3. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do weryfikacji adekwatności danych 

zebranych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, 

że niektóre zebrane dane Podmiotu Danych nie są niezbędne do osiągnięcia celu 

przetwarzania, Administrator usuwa takie nadmiarowe dane z systemów 

informatycznych lub innych nośników danych oraz informuje o tym drugiego 

Administratora. 

5.4. Dane osobowe Podmiotów Danych przetwarzane w ramach realizacji Fazy I będą 

przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do przeprowadzenia wspólnych 

działań analitycznych i podjęcia decyzji o realizacji Fazy II. Po upływie okresu, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym dane osobowe zostaną usunięte lub zwrócone 

właściwemu Administratorowi. 

5.5. Dane osobowe Podmiotów Danych przetwarzane w ramach Fazy II będą 

przechowywane do czasu wycofania przez Podmiot Danych udzielonej zgody 

na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
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objętych Wspólnymi Czynnościami Przetwarzania. Administratorzy zobowiązują się 

przeprowadzać cykliczne przeglądy przetwarzanych danych osobowych pod kątem ich 

adekwatności i aktualności. Przeglądy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą 

dokonywane co najmniej raz na 5 (pięć) lat. 

6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

(…….) 

7. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH 

7.1. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do zapewnienia Podmiotom Danych 

możliwości realizacji ich praw związanych z art. 15-21 RODO oraz prawa do wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgody na komunikację elektroniczną. 

7.2. (……….) 

7.3. (……….) 

7.4. (……….) 

8. PUNKT KONTAKTOWY DLA PODMIOTÓW DANYCH 

8.1. Administratorzy ustalają następujące punkty kontaktowe: 

a) kanał komunikacyjny przeznaczony do obsługi tradycyjnej korespondencji 

kierowanej w sprawach ochrony danych osobowych:  

(i) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; 

(ii) Energa-Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. 

b) kanał komunikacyjny przeznaczony do obsługi korespondencji e-mail:  

(i) dla PKN ORLEN: daneosobowe@orlen.pl; 

(ii) dla Energa-Obrót: iod.energa-obrot@energa.pl. 

8.2. (………..) 

8.3. (………..)  

9. ZAKRES POROZUMIENIA UDOSTĘPNIANY PODMIOTOM DANYCH 

(………..) 

10. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM DANYCH 

(………..) 

11. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z POWIERZANIEM PRZETWARZANIA 

(………..) 

12. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

(………..) 

mailto:daneosobowe@orlen.pl
mailto:iod.energa-obrot@energa.pl
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13. PROWADZENIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

(………..) 

14. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NARUSZANIEM OCHRONY DANYCH 

(………..)  

15. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANIEM OCENY SKUTKÓW 

(………..) 

16. WZAJEMNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 

(………..) 

17. DANE KONTAKTOWE SŁUŻĄCE REALIZACJI POROZUMIENIA 

(………..) 

18. OCHRONA INFORMACJI  

(………..) 

19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

(………..) 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

(………..) 

 

 

W imieniu PKN ORLEN     W imieniu Energa-Obrót 

______________________     ______________________ 

 

  



 

7 
 

Załącznik nr 1: Wzór podjęcia decyzji o realizacji Fazy II Porozumienia 

 

Decyzja o podjęciu realizacji Fazy II Porozumienia 

 

podjęta w dniu _____________ w _______________, przez: 

spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7,  

09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028860, o numerze  

NIP 7740001454, kapitał zakładowy 534.636.326,25 zł w całości wpłacony; zwaną dalej  

„PKN ORLEN”, 

reprezentowaną przez: 

1. ____________________________ – ______________________________ 

2. ____________________________ – ______________________________ 

a 

spółkę Energa-Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Aleja Grunwaldzka 472,  

80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280916, o numerze NIP 9570968370, kapitał 

zakładowy 372 533 800,00 zł, w całości wpłacony, zwaną dalej „Energa-Obrót”, 

reprezentowaną przez  

1. ____________________________ – ______________________________ 

2. ____________________________ – ______________________________ 

zwane dalej łącznie „Administratorami”, a każda z osobna „Administratorem”. 

 

DECYZJA 

1. Niniejsza decyzja dotyczy zakończenia Wspólnych Czynności Przetwarzania 

związanych z realizacją Fazy I Porozumienia o współadministrowaniu danymi 

osobowymi, zawartego pomiędzy Administratorami w dniu _____________. 

2. W związku z wynikami przeprowadzonych analiz biznesowych objętych Fazą I, 

Administratorzy podejmują decyzję o przystąpieniu do realizacji Fazy II / braku 

przystąpienia do realizacji Fazy II (niewłaściwe skreślić). 

 

W imieniu PKN ORLEN     W imieniu Energa-Obrót 

______________________     ______________________ 


