LKD/3/2022

Stalowa Wola, dn. 27.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
DOTYCZY PODMIOTÓW NIEWPISANYCH NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW
Zamawiający – Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Energetyków
13, 37-450, ogłasza rozpoczęcie procesu naboru uzupełniającego na Listę Kwalifikowanych
Dostawców biomasy.

1. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
Małgorzata Kamińska ( e-mail: malgorzata.kaminska@tauron.pl)
(pod numerem telefonu: 15 877 66 61, w godz. od 8:00 do 10:00)
Monika Borowiec (e-mail:monika.borowiec@tauron.pl)
(pod numerem telefonu: 572 887 831, w godz. od 8:00 do 10:00)

2. Wnioski należy składać w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
w Sekretariacie.
Termin złożenia wniosku do 16.08.2022 r. do godz. 15.00
W przypadku składania wniosku drogą pocztową/kurierem decyduje data wpływu przesyłki do
siedziby Spółki Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

3. Dostawca jest zobligowany umieścić wniosek w jednej kopercie w sposób uniemożliwiający
odczytanie zawartości. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego:
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
z podaniem nazwy i adresu dostawcy, umożliwiającego zwrot wniosku w przypadku zmiany lub
wycofania wniosku przed terminem otwarcia lub w przypadku złożenia go po terminie oraz
oznaczyć:
„Nabór Uzupełniający LKD/3/2022 - Wniosek Kwalifikacyjny LKD”

4. Konsekwencje złego zaadresowania lub zamknięcia koperty ponosi wyłącznie Wykonawca.
5. Opis sposobu przygotowania Wniosku Kwalifikacyjnego.
a) Każdy Dostawca składa jeden wniosek zgodny z wymogami Ogłoszenia.
b) Wniosek powinien zawierać: nazwę i adres Dostawcy oraz adres korespondencyjny,
wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, podpisy osób upoważnionych zgodnie
z reprezentacją, miejsce i datę sporządzenia wniosku.
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c) Wniosek musi być złożony w formie pisemnej, zgodnie z wymogami Ogłoszenia
o postępowaniu kwalifikacyjnym. Wniosek należy sporządzić w języku polskim,
w sposób czytelny, pismem komputerowym, bądź odręcznym na Załączniku nr 1 i
pozostałych załącznikach do Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym pod rygorem
odrzucenia złożonego wniosku.
d) Wniosek (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym) wraz
z załącznikami i dokumentami sporządzony przez Dostawcę musi być podpisany przez
osoby należycie upełnomocnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy.
W przypadku, gdy wniosek podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie
wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku, wymaga się, aby
Dostawca dołączył do wniosku oryginał pełnomocnictwa do podpisania wniosku.
e) Wymagane jest, aby wszystkie strony wniosku były ponumerowane i złączone
w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
f)

Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku
niezależnie od wyniku.

6. O wpis na Listę Kwalifikowanych Dostawców biomasy mogą ubiegać się Dostawcy, którzy
potwierdzą spełnienie następujących Warunków udziału w Postępowaniu kwalifikacyjnym:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 Zamawiający uzna, że Dostawca spełnia warunki udziału w zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia, jeżeli Dostawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje dostawy biomasy, w okresie 2 lat przed upływem
terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.
W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie dostaw biomasy – nie dotyczy.

2) Dostawca posiada potencjał techniczny, finansowy i osobowy pozwalający na realizację
dostaw biomasy do punktów rozładowczych wskazanych poniżej (nie dotyczy Wytwórców
i Dostawców, dla których transport zapewnia Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.):

Lista potencjalnych jednostek wytwórczych Grupy TAURON :
Elektrownia /
Elektrociepłownia

Technologia
spalania

Typ
biomasy

Postać biomasy

Informacje
dodatkowe

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia
Jaworzno III;
ul. Energetyków15;
43-603 Jaworzno – El. II

Kocioł
dedykowany
OZE

Drewno
energetyczne
(Gr.I) i Biomasa
pochodzenia
rolniczego(Gr.II)

Drewno energetyczne:
zrębka

Dostawy biomasy
transportem
samochodowym,
opcjonalnie kolej system
intermodalny – wg wyboru

TAURON Wytwarzanie S.A.
Oddział Elektrownia Stalowa
Wola;
ul. Energetyków 13;
37-450 Stalowa Wola

Kocioł
dedykowany
OZE

Drewno
energetyczne
(Gr.I) i Biomasa
pochodzenia
rolniczego(Gr.II)

Drewno energetyczne:
zrębki, trociny, pelet
drzewny, drewno
kawałkowe, strużyna
Biomasa pochodzenia
rolniczego: pelety i
zrębki

Dostawy biomasy
transportem
samochodowym

TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Tychy;
ul. Przemysłowa 47; 43-100
Tychy

Kocioł
dedykowany
OZE

Drewno
energetyczne
(Gr.I) i Biomasa
pochodzenia
rolniczego(Gr.II)

Drewno energetyczne :
zrębki
Biomasa pochodzenia
rolniczego: pelety

Dostawy biomasy
transportem
samochodowym

Biomasa pochodzenia
rolniczego: pelety
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Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt 7. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Dostawca spełnił.

7. Dostawca biomasy zobowiązany jest przedłożyć Wniosek (w oparciu o załącznik nr 1 do
Ogłoszenia) oraz następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia Warunków
udziału w Postępowaniu Kwalifikacyjnym:
1) Odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem z Krajowego Rejestru Sądowego
lub wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed terminem złożenia Wniosku.
2) Wykaz składanych dokumentów wraz z akceptacją warunków udziału zgodnie z wymogami
Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym co stanowi Załącznik nr 1 do Wniosku.
3) Oświadczenie o akceptacji zasad kwalifikacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Wniosku.
4) Wykaz wykonanych dostaw biomasy z podaniem ich szacunkowej wartości, ilości,
przedmiotu, okresów wykonania i odbiorców co stanowi Załącznik nr 3 do Wniosku.
* Nie dotyczy podmiotów rozpoczynających działalność w zakresie dostaw biomasy.
5) Oświadczenie Dostawcy o Poddostawcach, którego wzór stanowi Załącznik nr 4.
6) Propozycja rocznych ilości dostaw biomasy Dostawcy w zakresie wielkości wolumenu
oferowanego do sprzedaży dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., którego wzór stanowi
Załącznik nr 5.
7) Kontraktowe parametry jakościowe
Energetycznego – Załącznik nr 6.

Biomasy

pochodzenia

rolniczego

i

Drewna

8) Dokumenty finansowe (Bilans i Rachunek zysków i strat, inne dokumenty finansowe w
zależności od formy opodatkowania) za 2021 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - za ten okres.
9) Certyfikat na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju,
10) Potwierdzenie o prowadzeniu rachunku bankowego umieszczonego na tzw. Białej Liście
Podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są czynnymi podatnikami VAT) z
którego wynika, że Dostawca jest właścicielem rachunku bankowego, na który będą
regulowane płatności.
W przypadku gdy Dostawca, który nie jest podatnikiem VAT lub nie jest rezydentem
podatkowym Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrował się jako czynny
podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winien przedstawić
zaświadczenie z Banku, w którym jest prowadzony rachunek bankowy Dostawcy
11) Akceptacja zapisów Umowy Ramowej wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do Wniosku Kwalifikacyjnego (bez drukowania Umowy Ramowej).
12) Inne dokumenty niezbędne do zweryfikowania wiarygodności Dostawcy
potwierdzających, że oferowane Dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

lub
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8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1) Bliższe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych zostały zamieszczone
w Klauzuli Informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 7 do Wniosku Kwalifikacyjnego.

2) Dostawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności
osób fizycznych wchodzących w skład zespołu Dostawcy) jest uprawniony i zobowiązany
przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13
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) poprzez przekazanie w imieniu Zamawiającego
Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 7 do Wniosku Kwalifikacyjnego.
Zatwierdzam:
…………………………………
Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Stanisław
Grela
Date / Data:
2022-07-27 16:46
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Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym
…………………………………………
(miejscowość, data)
Zamawiający:
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Energetyków 13
WNIOSEK
o dopuszczenie do udziału w uzupełniającym Postępowaniu Kwalifikacyjnym Dostawców biomasy
prowadzonym przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy
ul. Energetyków 13.
DANE DOSTAWCY:
1) Pełna nazwa Dostawcy:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) Adres (siedziba):
.............................................................................................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo)

3) Adres do korespondencji:
.............................................................................................................................................................
(wypełnić jeżeli adres jest inny niż siedziby)

4) REGON: ..............................................................................
5) NIP: ..............................................................................
6) Telefon (wraz z numerem kierunkowym): ....................................................................................
7) e-mail: ...........................................................................................................................................

........................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela firmy)
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Załącznik nr 1 do Wniosku Kwalifikacyjnego
Integralnymi załącznikami niniejszego Wniosku są:
1. Oświadczenie o akceptacji zasad kwalifikacji, załącznik nr 2
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8……
Wniosek wraz z załącznikami zawiera łącznie..................ponumerowanych stron.
I.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Wniosek należy złożyć na zasadach określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
znaczenie tych warunków oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zawarte są w publicznym Ogłoszeniu o Postępowaniu Kwalifikacyjnym.
3. Wnioski należy składać w Sekretariacie Spółki Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. przy
ul. Energetyków 13; 37-450 Stalowa Wola (zgodnie z wymogami Ogłoszenia o naborze
uzupełniającym).
II.
OŚWIADCZAM, ŻE
1. Złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że jestem/ nie jestem podatnikiem podatku VAT *.
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania weryfikacyjnego na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadkach określonych tą ustawą. Upoważniam Zamawiającego lub jego
upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i
technicznych
3. Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącą ochrony danych osobowych,
stanowiącej Załącznik nr 7 do Wniosku Kwalifikacyjnego.

dnia

……………………………

.............................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy)

III.

AKCEPTACJA WARUNKÓW UDZIAŁU I ZAPISÓW UMOWY RAMOWEJ
Z ZAŁĄCZNIKAMI

Akceptujemy warunki udziału zgodnie z wymogami Ogłoszenia o Postępowaniu Kwalifikacyjnym
z dnia 27.07.2022 r. oraz zapisy Umowy Ramowej z załącznikami.
dnia

……………………………

......................................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Wniosku Kwalifikacyjnego

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI ZASAD KWALIFIKACJI
Dane dotyczące Dostawcy biomasy:
Nazwa ...................................................................
Adres ....................................................................
Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Ogłoszeniu o Postępowaniu
Kwalifikacyjnym działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) spełniam wymagania dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami, które zostały określone w Ogłoszeniu o Postępowaniu Kwalifikacyjnym,
4) nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub oświadczam, że uzyskałem przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia,
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, a także nie zalegam z płatnościami wobec swoich podwykonawców i poddostawców,
6) posiadam opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Dostawca
Biomasy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej,
7) nie zalegam w podatkach do Izby Celnej (dotyczy biomasy importowanej),
8) w okresie 3 lat przed Ogłoszeniem Postępowania kwalifikacyjnego nie stwierdzono
prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na
niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie,
9) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
10) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
11) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
12) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
7

LKD/3/2022

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
13) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
14) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
15) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

Dnia ……………………………
..................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Dostawcy)
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Załącznik nr 3 do Wniosku Kwalifikacyjnego
Dane dotyczące Dostawcy biomasy:
Nazwa ...................................................................
Adres ....................................................................

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW BIOMASY
w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania Wniosku Kwalifikacyjnego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Lp.

Przedmiot

Wartość

Data wykonania
(zakres dat od - do )

Odbiorcy

1.
2.
……
do wykazu załączono ……..szt. dokumenty(ów) potwierdzających, że wyżej wymienione dostawy
zostały wykonane należycie.

………………………
(miejscowość, data)

……........................................................
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i
podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy)

OŚWIADCZENIE

1. Dostawca ma obowiązek przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów
uwierzytelniających biomasę zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
oraz
wytycznych
jednostek
wytwórczych
lub
klienta
zewnętrznego
w przypadku handlu poza GT ( jeśli są wymagane)
2. Dostawca zobligowany jest na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO do przedstawienia raportu
z audytu przeprowadzonego przez niezależną stronę trzecią w miejscu wytwarzania biomasy
na cele energetyczne, audyt ma na celu ocenę miejsca i procesu wytwarzania biomasy
zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wytycznych jednostek
wytwórczych lub klienta zewnętrznego w przypadku handlu poza GT(jeśli są wymagane)
3. Wymagane dokumenty powinny być dostarczone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę w terminie wyznaczonym przez
ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym Zamawiającemu w każdym czasie przysługuje prawo żądania
przedstawienia oryginałów dokumentów.
4. Dostawca przed rozpoczęciem Dostaw BIOMASY dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kartę
charakterystyki BIOMASY lub inny dokument określający właściwości fizyko-chemiczne
BIOMASY.
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5. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni po
zakończonym miesiącu Dostaw BIOMASY, kompletu poprawnie uzupełnionej dokumentacji
dotyczącej BIOMASY sprzedanej po zakończonym miesiącu dostaw, każdorazowo
wskazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz odpowiednie organy administracji publicznej
(obecnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki),wymaganej w procesie uzyskania świadectw
pochodzenia oraz dokumenty wymagane zapisami w Umowie, jak również dokumentów
zgodnych z wytycznymi jednostek wytwórczych lub klienta zewnętrznego w przypadku handlu
poza GT ( jeśli są wymagane)
6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji zgodnej z aktualnymi na dany dzień
wymogami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w okresie 1 roku od zakończenia trwania
Umowy, pod rygorem zapłaty odszkodowań.

akceptuję warunki oświadczenia

……………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………….
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy )
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Załącznik nr 4 do Wniosku Kwalifikacyjnego

(pieczątka Dostawcy)
OŚWIADCZENIE
o Poddostawcach
Działając w imieniu i na rzecz
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
(nazwa i dokładny adres Dostawcy)
OŚWIADCZAM / Y, ŻE
w dostarczanie biomasy do Spółki Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. zaangażowane są
następujące podmioty:
1. Wytwórca: ……………………………………………………………………………
1.1. Poddostawca: ..........……………………………………………………………
1.2. Poddostawca: ..........……………………………………………………………
1.3. Poddostawca: ..........……………………………………………………………
2. Wytwórca: ……………………………………………………………………………
2.1. Poddostawca: ..........……………………………………………………………
2.2. Poddostawca: ..........……………………………………………………………
2.3. Poddostawca: ..........……………………………………………………………
Oświadczam, że wszystkie zobowiązania wobec Poddostawców są uregulowane.

.................................dnia …...........2022 r.

………..……………………
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do reprezentacji Dostawcy)
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Załącznik Nr 5 do Wniosku Kwalifikacyjnego

PROPOZYCJA ROCZNYCH ILOŚĆI DOSTAW BIOMASY POCHODZENIA ROLNICZEGO I DREWNA ENERGETYCZNEGO
do Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. w okresie od sierpnia 2022 r. do sierpnia 2023 r.

I. TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, lok. Elektrownia Jaworzno II

Forma Biomasy

Szacunkowa roczna ilość
[Mg]

Rodzaj transportu
( samochodowy/ kolejowy)
* proszę określić

Maksymalna wielkość dostawy dziennej
[Mg]

Pelet z łuski słonecznika
Zrębka drzewna
Inna biomasa:
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II. TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

Forma Biomasy

Szacunkowa roczna ilość
[Mg]

Transport samochodowy
( Zleceniodawcy / Wykonawcy )
* proszę określić

Maksymalna wielkość dostawy dziennej
[Mg]

Pelet z łuski słonecznika

Drewno kawałkowe
Zrębka drzewna
Trocina
Pelet drzewny
Inna biomasa:
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III. TAURON Ciepło Sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Tychy

Szacunkowa roczna ilość
[Mg]

Forma Biomasy

Transport samochodowy
Wykonawcy

Maksymalna wielkość dostawy dziennej
[Mg]

Pelet z łuski słonecznika
Zrębka drzewna
Inna biomasa:

Miejscowość, data:

…………….....................................

…………………………………………….………
pieczątka firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy
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Załącznik nr 6 do Wniosku Kwalifikacyjnego

Kontraktowe parametry jakościowe Biomasy pochodzenia rolniczego i Drewna Energetycznego

1. TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, lok. Elektrownia Jaworzno II:
GRUPA I
(Drewno Energetyczne)

GRUPA II
(Biomasa pochodzenia rolniczego)

Biomasa pochodzenia leśnego

Biomasa z odpadów
i pozostałości przemysłu
przetwarzającego produkty rolne

I.1

IIC.3

Typ biomasy

Zrębka drzewna

Pelet z łuski słonecznika

Minimalna wartość opałowa Qir [kJ/kg] min.

7 500

16 900

Wartość wilgoci całkowitej Wtr [%] max.

51

9

Wartość popiołu Ar [%] max.

5

3

Wartość siarki Sr [%] max.

0,01

0,1

Wartość chloru CI [%] max.

0,01

0,09

23

43

P45A – 8 mm ≤P≤ 45 mm

D12-12 mm ±1 mm,
3,15 ≤ L ≤ 50 mm

GRUPA

Węgiel pierwiastkowy [%] min.
Wymiary

2. TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli:
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GRUPA I
(Drewno Energetyczne)
GRUPA

Biomasa pochodzenia leśnego
I.1

Typ biomasy
Minimalna wartość opałowa Qir [kJ/kg] min.

I.2

I.3

Biomasa pochodzenia rolniczego

I.4

Zrębka
Trocina Strużyna
drzewna

Pelet
drzewny

I.7

IIA.1

Drewno
Zrębka z wierzby
kawałkowe energetycznej

IIA.1
Zrębka z topoli
energetycznej

8 000

8 000

8 000

16 000

8000

7 000

7 000

Wartość wilgoci całkowitej Wtr [%] max.

45

45

45

12

50

45

45

Wartość popiołu Ar [%] max.

5

5

5

5

5

5

5

Wymiary dł. x szer. [cm] max.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

300 x 25

N.d.

N.d.

GRUPA II
(Biomasa pochodzenia rolniczego)
GRUPA

Biomasa z odpadów i pozostałości produkcji
rolnej

Biomasa z odpadów
i pozostałości przemysłu przetwarzającego
produkty rolne

IIA.1

IIA.1

IIC.3

IIC.1

Typ biomasy

Zrębka z wierzby
energetycznej

Zrębka z topoli
energetycznej

Pelet z łuski
słonecznika

Susz
owocowy

Minimalna wartość opałowa Qir [kJ/kg] min.

7 000

7 000

16 000

14 000

Wartość wilgoci całkowitej Wtr [%] max.

45

45

10

10

Wartość popiołu Ar [%] max.

5

5

5

10

Wymiary dł. x szer. [cm] max.

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.
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3. TAURON Ciepło Sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Tychy:
GRUPA I
(Drewno Energetyczne)

GRUPA II
(Biomasa pochodzenia rolniczego)

Biomasa pochodzenia leśnego

Biomasa z odpadów
i pozostałości przemysłu
przetwarzającego produkty rolne

I.1

IIC.3

Zrębka drzewna

Pelet z łuski słonecznika

Minimalna wartość opałowa Qir [kJ/kg] min.

8 400

16 400

Wartość wilgoci całkowitej Wtr [%] max.

50,00

10,0

Wartość popiołu Ar [%] max.

5,00

3,0

Wartość siarki Sr [%] max.

0,01

0,13

Wartość chloru CI [%] max.

0,01

0,08

P63 – 8 mm ≤P≤ 63 mm

D10-10 mm ± 1 mm
3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm

GRUPA

Typ biomasy

Wymiary

Miejscowość, data: ...........................……..

…………………………………….………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
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Załącznik nr 7 do Wniosku Kwalifikacyjnego

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Bioeko Grupa
TAURON sp. z o.o., ich pracowników / współpracowników

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 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, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy
Państwa, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (kod pocztowy 37 – 450)
przy ul. Energetyków 13.

2.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e – mail: bgt.iod@tauron.pl lub na adres
korespondencyjny: IOD Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13, 37 – 450 Stalowa Wola.

3.

W przypadku kiedy Pani/Pan jest pracownikiem / współpracownikiem Kontrahenta Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.:

3.1 Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
a)

dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),

b)

dane kontaktowe (np. adres e – mail, numer telefonu, nr faksu),

c)

dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce
cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. bądź współpracy z Kontrahentem Bioeko Grupa TAURON sp. z
o.o. (np. nazwa firmy, stanowisko).

3.2 Dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez Państwa lub przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo
współpracujecie (dalej: „Kontrahent TAURON”) w związku z zawieraniem z nami umowy (dalej łącznie jako: „Umowa”), w tym także udziałem Kontrahenta
TAURON w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta
TAURON (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: Umowa).
3.3 Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a)

zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON, w szczególności dla celów takich jak
komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałanie i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres
poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych
ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem
TAURON],

b)

archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o
rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie
obowiązku nałożonego przepisami prawa],

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia –
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z
Umową],

d)

tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż
ten wskazany w punktach b) i c) albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane
dotyczą, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od
tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego
interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

4.

W przypadku kiedy Pani/Pan jest Kontrahentem Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub
wspólnikiem spółki cywilnej):
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4.1 Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a)

zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z
zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli
Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy],

b)

archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o
rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie
obowiązku nałożonego przepisami prawa],

c)

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania
postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia –
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z
Umową],

d)

weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych,
wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy, lub rozszerzeniu zakresu
Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej,
wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu
poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
osoby, której dane dotyczą, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora],

e)

tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż
ten wskazany w punktach b) i c) albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane
dotyczą, chyba że administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od
tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego
interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

5.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało
przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu
równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych.

6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)

prawo dostępu do danych osobowych,

b)

prawo do sprostowania danych,

c)

prawo do usunięcia danych,

d)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)

prawo do przeniesienia danych,

f)

prawo do wniesienia sprzeciwu.
7.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje – mogą się Państwo z nami skontaktować na
wybrany z poniższych sposobów:


pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,



mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie
miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy żądanie.
8.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy
prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku
ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana
dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku
do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami
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standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w
tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w
sposób wskazany w niniejszej informacji.
10.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku
niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym
zmierzających do jej zawarcia.

11.
a)

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:


podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,



podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,



podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na
Państwa rzecz),



podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie
Umowy,



podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych,

w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
b)

podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:


podmioty z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane w tym TAURON
Obsługa Klienta sp. z o.o.),



podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,



podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,



podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,



podmioty z nami współpracujące w zakresie związanym z realizacją Umowy, dla której Państwa dane zostały wskazane,

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

W dalszej części klauzuli znajdziecie Państwo informację o zasadach przetwarzania danych osobowych współadministrowanych przez Podmioty Grupy
TAURON dla kontrahentów ich pracowników i współpracowników. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
Zasady przetwarzania danych osobowych współadministrowanych przez Podmioty Grupy TAURON dla kontrahentów ich pracowników i
współpracowników

Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 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) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy,
że:

1.

Współadministratorzy Danych Osobowych
Współadministratorami Państwa danych osobowych będą Podmioty Grupy TAURON, które zostały wymienione pod
adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.

2.

Inspektor Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON mogą się Państwo kontaktować z
wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych w poniższy sposób:
a) elektronicznie na adres e-mail: tok.iod@tauron.pl,
b) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3.

Wspólne

cele,

podstawy

prawne

przetwarzania

oraz

okresy

przechowywania

danych.

Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników lub współpracowników przez
Współadministratorów w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy w Podmiotach Grupy TAURON dalej „GT” z tymi podmiotami –
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Dane będą przetwarzane
do czasu zakończenia współpracy albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,
chyba że Współadministratorzy wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń
nastąpi jako pierwsze, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.
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W poniższym celu Współadminstratorem Państwa danych jest wyłącznie TAURON Polska Energia S.A oraz TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.:
Zapewnienie wsparcia użytkownika końcowego, zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa (dostępności, poufności, integralności, rozliczalności) usług IT,
systemów IT, infrastruktury IT Grupy TAURON, zarządzania usługami IT / systemami IT / siecią i infrastrukturą IT Grupy TAURON w tym planowaniu ich

rozwoju. Ponadto w przypadku korzystania z usług IT mających charakter portali intranetowych np.: Usługi O365, TAURONET, Portal CUW IT, SAP FIORI
przetwarza się w celach statystycznych, w celu ustalenia, na co użytkownicy zwracają uwagę i czym się interesują, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie
treścią usług IT w oparciu o zgromadzone statystyki, tj. w szczególności dostosować treść i funkcje usług IT do oczekiwań jego użytkowników. Rozliczalność

działań w zakresie aktywności konta użytkownika w systemach IT oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT. Podstawą prawną
przetwarzania danych użytkowników, jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

Rozporządzenia – informacje uzyskiwane podczas korzystania przez użytkowników z usług IT umożliwiają Podmiotom Grupy TAURON, które korzystają z

dostępu do usług IT, odpowiednie zarządzanie usługami IT ich bezpieczeństwem oraz treścią usług IT. Dane będą przetwarzane do ustania stosunku pracy,

zakończenia umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy albo do czasu wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której
dane dotyczą, chyba że Współadministratorzy wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako
pierwsze,

a

przechowywane

przez

czas

niezbędny

do

realizacji

zadań

przez

Współadministratorów.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało

przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
4.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze
zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane
osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do
których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami
standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych
zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej
klauzuli.

5.

W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania danych,
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych.

6.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w
terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

7.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
• podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
• podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
• podmioty, które świadczą nam usługi szkoleniowe ,
• podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.

Słownik:

Grupa TAURON - oznacza TAURON Polska Energia S. A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym Bioeko Grupa TAURON sp.
z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy.
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Rozporządzenie – pełny tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. mogą Państwo znaleźć na
stronie: www.tauron.pl/rodo.
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