
 

 
 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław,  tel. (+48) 71 32-38-111,  fax (+48) 71 32-93-521 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000001010 
Kapitał zakładowy: 74 500 000 zł, Kapitał wpłacony: 74 500 000 zł, NIP: 896-000-00-32, REGON: 931020068 

e-mail: kogeneracja@kogeneracja.com.pl  
http://www.kogeneracja.com.pl 

Wniosek o realizację praw / Wniosek zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych* 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Adres do korespondencji  
 

 

Oczekiwana forma udzielenia odpowiedzi  Na podany adres e-mail  

 Na podany adres do korespondencji 

 

Jestem 

 Pracownikiem KOGENERACJI S.A. Komórka organizacyjna i stanowisko pracy/ inne dane dodatkowo 
identyfikujące np.:  nr kadrowy / nr PESEL 
 
 
 

 Byłym pracownikiem KOGENERACJI S.A. 

 Pracownikiem innej Spółki z Grupy PGE S.A. Nazwa Spółki: 
 
  Byłym pracownikiem innej Spółki z Grupy PGE S.A. 

 Klientem  dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / nazwa podmiotu 
 
 

 Potencjalnym klientem dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / nazwa podmiotu 
 
 

 Odbiorcą ciepła  dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / nazwa podmiotu 
 
 

 Dostawcą dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / nazwa podmiotu 
 
 

 Gościem  dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / termin wizyty / 
nazwa podmiotu 
 
 

 Pracownikiem podwykonawcy  dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / nazwa podmiotu 
 
 

 Osobą aplikującą o zatrudnienie dane dodatkowo identyfikujące np.: nr PESEL / nr NIP / nr oferty z dnia  
 
 

 

Przedmiot wniosku 

Prawo, którego realizacji dotyczy złożony wniosek    Prawo do informacji 

 Prawo do sprostowania danych  

 Prawo do kopii danych osobowych 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

 Prawo do sprzeciwu 

 Prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) 

Uzasadnienie wniosku Opis: 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie naruszenia zasad ochrony danych dotyczy:  

 KOGENERACJI S.A  

 PGE Energia Ciepła  S.A. 

 Innej spółki z Grupy kapitałowej PGE S.A. 

 Innego podmiotu. 

Opis: Data, godzina, miejsce, podjęte czynności  
 

 


