
 

 

 

 

Regulamin Konkursu „Sokół” w kategorii efektywność energetyczna 
 

1. Organizator:  

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań we współpracy z Partnerami Programu „Ciepło dla 

Krakowa” 

 

2. Zadanie: 

Ocena przez jury konkursowe zgłoszonych budynków pod względem efektywności energetycznej 

i innowacyjności. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

Deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, samorząd terytorialny. 

 

4. Zasięg konkursu: 

Gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (Kraków i gminy ościenne). 

 

5. Zasady zgłaszania uczestników: 

Ocenie podlega budynek wielorodzinny mieszkalny lub zespół tego typu budynków tworzących jedną 

całość, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie w latach 2020 – 2021. Każdy uczestnik może zgłosić 

więcej niż 1 budynek lub zespół budynków tworzących jedną całość. W przypadku zgłoszenia zespołu 

budynków jury konkursowe zastrzega sobie prawo do wyboru reprezentatywnego budynku tej grupy. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1 

niniejszego regulaminu) wraz z załącznikami i przesłanie go na adres: biuro@sbdim.pl w terminie do 

30 kwietnia 2022 roku. 

 

6. Załączniki do zgłoszenia: 

i. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 

ii. Przyznane certyfikaty (np. LEED, BREAM, DGBM, MCBE, Certyfikat Budynku Pasywnego) 

iii. Wydruk z projektu architektoniczno – budowlanego zawierający:  

 budowę przegród zewnętrznych z obliczonymi współczynnikami przenikania ciepła U, 

 

 



 

 

 

 

 opis zastosowanych rozwiązań materiałowych, technicznych, instalacyjnych i 

organizacyjnych mających wpływ na efektywność energetyczną i oddziaływanie 

budynku na środowisko, 

 w przypadku zadeklarowania elementów innowacyjnych należy zamieścić rysunki i 

opisy z projektu architektoniczno-budowlanego, karty katalogowe itp. 

7. Skład jury konkursowego: 

i. dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak  – Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa 

Energooszczędnego - przewodnicząca jury 

ii. dr inż. Bogusław Maludziński – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska i 

Energetyki  

iii. dr inż. Karol Stós – Główny Specjalista ds. Rozwoju - Kierownik Projektów PGE EC 

iv. mgr Ewa Całus– pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej  

v. mgr inż. Maciej Surówka – Audytor energetyczny oraz Prezes Stowarzyszenia 

Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych 

vi. dr inż. Paweł Jastrzębski – Dyrektor ds. Innowacji MPEC Kraków 

vii. inż. Bronisław Jakubus – Manager ds. Rozwoju Rynku Ciepła CEZ Skawina 

 

8. Sposób oceny zgłoszeń konkursowych: 

Jury konkursowe dokonuje oceny budynków pod względem energooszczędności i innowacyjności.  

Ocena dokonywana jest w oparciu o załączniki dostarczone zgodnie z pkt 5. Wybrane budynki, które 

uzyskały najwyższe oceny wg kryteriów będą podlegały sprawdzeniu przez Jury podczas wizytacji. 

Zgłoszenia uznane przez Jury za niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

 

9. Kryteria oceny: 

1. Energia użytkowa EU – wartość energii użytkowej odniesiona do m2 powierzchni o regulowanej 

temperaturze (im mniejsza tym wyższa ocena) – max 10 pkt 

2. Efektywność instalacji – wartość stosunku EU/EK określająca sprawność instalacji za pomocą których 

osiągany jest efekt użytkowy (im większy tym wyższa ocena) – max 10 pkt 

3. Efektywność energetyczna - wartość stosunku EU/EP (im większy tym wyższa ocena) – max 20 pkt 

4. Emisja gazów cieplarnianych – wartość emisji gazów cieplarnianych odniesiona do m2 powierzchni o 

regulowanej temperaturze określona jako suma iloczynów zużycia energii końcowej oraz  

 



 

 

 

 

jednostkowych wskaźników emisji KOBIZE dla poszczególnych nośników energii z uwzględnieniem 

technologii wytwarzania (im mniejsza tym wyższa ocena) – max 20 pkt 

5. Certyfikacja – poddanie budynku ocenie opartej na standardach uwzględniających kryteria 

efektywności energetycznej i ekologiczne, np. LEED, BREAM, DGBM, MCBE, Certyfikat Budynku 

Pasywnego potwierdzone uzyskaniem certyfikatu (jest/nie ma) – 10 pkt 

6. Innowacyjność - ocena ekspercka pod kątem innowacyjności rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych oraz możliwości ich powielania – max 30 pkt 

 

 

Dodatkowy opis: 

EU – Energia Użytkowa dla celów ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania i wentylacji, a także 

chłodzenia i oświetlenia wewnętrznego 

EK – Energia Końcowa (uwzględniająca również Energię Pomocniczą) dla celów ciepłej wody użytkowej 

oraz ogrzewania i wentylacji, a także chłodzenia i oświetlenia wewnętrznego 

EP – Energia Pierwotna dla celów ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania i wentylacji, a także 

chłodzenia i oświetlenia wewnętrznego 

 

10. Sposób oceny: 

Kryterium 1 (Energia użytkowa EU ) Uszeregowanie zgłoszonych projektów według wartości 

kryterium. Max 10 pkt. Reszta punktacji proporcjonalna. 

Kryterium 2 (Efektywność instalacji) Uszeregowanie zgłoszonych projektów według wartości 

kryterium. Max 10 pkt. Reszta punktacji proporcjonalna. 

Kryterium 3 (Efektywność energetyczna) Uszeregowanie zgłoszonych projektów według wartości 

kryterium. Max 20 pkt. Reszta punktacji proporcjonalna. 

Kryterium 4 (Emisja gazów cieplarnianych) Uszeregowanie zgłoszonych projektów według wartości 

kryterium. Max 20 pkt. Reszta punktacji proporcjonalna. 

Kryterium 5 (Certyfikacja) Punkty przyznawane są za posiadanie co najmniej jednego z certyfikatów 

10 pkt. 

Kryterium 6 (Innowacyjność) Ocena ekspercka poprzez uznaniowe przyznanie punktów wybranym 

projektom max 30 pkt. 

Ocena według kryterium 6 odbywa się poprzez przyznanie punktów za następujące rozwiązania: 

- Stosowanie BMS dla całego budynku max 2 pkt. 



 

 

 

 

- Indywidulne sterowanie komfortem cieplnym w mieszkaniach (czyli mini BMS w każdym 

mieszkaniu) max 2 pkt. 

- Korzystanie z ciepła pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji (czyli miejska siec ciepłownicza 

lub mikro kogeneracja, lub tri generacja) dla centralnego ogrzewania max 2 pkt. 

- Korzystanie z ciepła pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji (czyli miejska siec ciepłownicza 

lub mikro kogeneracja, lub tri generacja) dla przygotowania ciepłej wody użytkowej max 2 pkt. 

- Korzystanie z ciepła i/lub energii elektrycznej pochodzącego z OZE (np. pompy ciepła i/lub solary 

poza obszarem m.s.c lub wsparcie solarami bądź PV) 2 max pkt. 

- Oświetlenie energooszczędne i oprawy o wysokiej skuteczności max 2 pkt. 

- Rekuperacja przy wentylacji mechanicznej max 2 pkt. 

- Zielony dach, ale nie wymuszony wskaźnikiem powierzchni biologicznej czynnej max 2 pkt. 

- Powierzchnia biologiczna czynna powyżej wskaźnika narzuconego przez UMK max 2 pkt. 

- Zieleń zaprojektowana dla poprawy efektywności energetycznej (zacienianie) max 2 pkt. 

- Wykorzystanie wody deszczowej – max 2 pkt. 

- Wykorzystanie wody szarej – max 2 pkt. 

- Wspierające elektromobilność – max 2 pkt. 

- Specjalistyczne rozwiązania innowacyjne – max 4 pkt. 

 

11. Liczba punktów/punktacja za poszczególne kryteria 

Lp. Kryterium  Maksymalna liczba pkt 

1 Kryterium 1  10 

2 Kryterium 2 10 

4 Kryterium 3  20 

5 Kryterium 4 20 

6 Kryterium 5 10 

7 Kryterium 6  30 

 

12. Sposób wyłonienia zwycięzcy 

Przewodniczący jury wraz z 6 osobowym składem komisyjnie dokonują przeliczenia wskaźników 

i oceny poziomu innowacyjności. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają numery. Oceniający nie będą znali 

danych Inwestora ocenianych budynków.  

Ocena jest wpisywana do formularza oceny (Załącznik 2). 

Uczestnikowi konkursu otrzymującemu największą liczbę punktów zostaje przyznane MIEJSCE 1 w 

konkursie.  



 

 

 

 

Tabela rankingowa oraz uzasadnienie przyznania nagrody znajdują się w Załączniku 3. 

 

13. Wyłonieni zwycięzcy 

1 nagroda – maksymalna liczba sumy punktów wszystkich kryteriów.  

 

14. Zasady etyczne 

Organizatorzy konkursu  oświadczają,  że  w  prowadzonej  działalności, w tym także w ramach 

niniejszego konkursu,  kierują  się postanowieniami przyjętych u nich kodeksów tj: 

 Kodeksu etyki  Grupy Kapitałowej PGE, 

 Kodeksu etyki MPEC S.A. w Krakowie, 

 Kodeksu etycznego Spółek Grupy CEZ w Polsce, 

określającymi  wymagania  stawiane  tym  Spółkom  i  ich  pracownikom  oraz współpracownikom,  

kontrahentom  i  uczestnikom  działalności  biznesowej i publicznej,  odnośnie między innymi 

świadczenia wysokiej jakości usług oraz dostaw z poszanowaniem  przepisów  prawa,  dbałości  o  BHP  

i  ochronę środowiska,   poszanowania   oraz  uczciwości  wobec  klientów,  dostawców, pracowników  

oraz  instytucji.  Kodeksy  te  dostępne  są pod następującymi adresami: 

 https://www.gkpge.pl/zrownowazony-biznes/compliance 

 http://www.mpec.krakow.pl/o_firmie#slide 

 https://www.cez.cz/edee/content/file/corporate-compliance/kodeks-etyczny.pdf 

co Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, potwierdzając jednocześnie iż ich działalności nie 

powoduje naruszeń wyżej opisanych kodeksów etycznych. 

 

15. Załączniki do regulaminu: 

- Załącznik 1 - Zgłoszenie do konkursu SOKÓŁ 

- Załącznik 2 - Formularz oceny do konkursu na najbardziej efektywną energetycznie inwestycję 

mieszkaniową/edycja 2020 

- Załącznik 3 - Tabela rankingowa oceny 

- Załącznik 4 – Klauzule informacyjne RODO Partnerów Programu „Ciepło dla Krakowa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 – Zgłoszenie do konkursu SOKÓŁ 
 

1. Dane Uczestnika: 
 

Imię nazwisko osoby reprezentującej …………………………………………………………….. 

 

Firma/Instytucja ……………………………………………………………………………………………… 

 

Przyznany numer do konkursu ……………………………………………………….............…… 

 

2. Dane zgłoszonego obiektu: 
 

Obiekt typu: budynek mieszkalny wielorodzinny/zespół budynków1 

 

Powierzchnia użytkowa ……………………………………………………………………………………. [m2] 

 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze  ……………………………………………………… [m2] 

 

Kubatura ogrzewana  ……………………………………………………………………………………….. [m3] 

 

Czy budynek posiada Certyfikat: 

Lp. Certyfikat Tak Nie 

1 LEED   

2 BREAM   

3 DGBN   

4 MCBE   

5 Budynku Pasywnego   

6 Inny (jaki?)   
Uwaga: W przypadku posiadania certyfikatu konieczne jest załączenie kserokopii do zgłoszenia 

 

Zastosowane rozwiązania w budynku: 

Lp. Rodzaj rozwiązania TAK NIE 

1 Stosowanie BMS dla całego budynku/budynków   

2 Indywidulne sterowanie komfortem cieplnym w mieszkaniach (czyli mini 
BMS w każdym mieszkaniu) 

  

3 Korzystanie z ciepła pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji (czyli 
miejska siec ciepłownicza lub mikro kogeneracja, lub tri generacja) dla 
centralnego ogrzewania 

  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

4 Korzystanie z ciepła pochodzącego z wysokosprawnej kogeneracji (czyli 
miejska siec ciepłownicza lub mikro kogeneracja, lub tri generacja) dla 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

  

5 Korzystanie z ciepła i/lub energii elektrycznej pochodzącego z OZE (np. 
pompy ciepła i/lub solary poza obszarem m.s.c lub wsparcie solarami 
bądź PV) 

  

6 Oświetlenie energooszczędne i oprawy o wysokiej skuteczności   

7 Rekuperacja przy wentylacji mechanicznej   

8 Zielony dach, ale nie wymuszony wskaźnikiem powierzchni biologicznej 
czynnej 

  

9 Powierzchnia biologicznie czynna powyżej wskaźnika narzuconego przez 
UMK 

  

10 Zieleń zaprojektowana dla poprawy efektywności energetycznej 
(zacienianie) 

  

11 Wykorzystanie wody deszczowej    

12 Wykorzystanie wody szarej   

13 Wspierające elektromobilność   

14 Inne specjalistyczne rozwiązania innowacyjne. 
Opis: 
 

  

     

Miejsce, data  
 

Podpis 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 – Formularz oceny do konkursu na najbardziej 

efektywną energetycznie inwestycję mieszkaniową/edycja 

2020 
  

Uczestnik nr        ……. 

 

EU =  

EU/EK = 

EP/EU = 

EK*W = 
suma iloczynów zużycia energii końcowej oraz jednostkowych wskaźników emisji KOBIZE dla 

poszczególnych nośników energii (Załącznik 1) 
 

Oceny cząstkowych kryteriów 
         
Kryterium 1 (najwyżej punktowana jest najmniejsza (min) wartość EU) 

 

EU [kWh/m2K] liczba pkt 

Min = ………… 10 

Oceniany budynek = …….. X  

 

Sposób wyliczania punktów: 

X = EU (min)/EU(ocenianego budynku)*10 pkt 

 

Kryterium 2 (najwyżej punktowana jest największa (max) wartość EU/EK) 

 

EU/EK [-] liczba pkt 

Max = ………… 10 

Oceniany budynek = …….. X  

 

Sposób wyliczania punktów: 

X  = [EU/EK (oceniany budynek)/[EU/EK (max)] * 10pkt 

 

Kryterium 3 (najwyżej punktowana jest najmniejsza (min) wartość EP/EU) 

 

EP/EU [-] liczba pkt 

Min = ………… 20 



 

Oceniany budynek = …….. X  

 

Sposób wyliczania punktów: 

X  = [EP/EU (min)/ [EP/EU (oceniany budynek)] * 20pkt 

Kryterium 4 

 

Lp. Nośnik 
Energia Końcowa 
EK [kWh/rok] 

W 
(wskaźnik KOBIZE lub 

indywidualny dla 
m.s.c.) 

Iloczyn EK * W 
z uwzględnieniem 

technologii 
wytwarzania 

1 Nośnik 1 miejska sieć 
ciepłownicza 

   

2 Nośnik 2 gaz ziemny    

3 Nośnik 3 energia elektryczna    

4 Nośnik 4 ……………………………..    

5 Nośnik 5 ……………………………..    

 SUMA  

 

 

EK*W  liczba pkt 

Min = ………… 20 

Oceniany budynek = …….. X  

 

Sposób wyliczania punktów: 

X = [EK*W (min)/EK*W ocenianego budynku)]*20 pkt 

 

Kryterium 5 

 

Lp. Certyfikat Tak liczba pkt (10) pod 
uwagę brany jest 
tylko 1 certyfikat 

1 LEED   

2 BREAM   

3 DGBN   

4 MCBE   

5 Inne (jakie?)   

 

Kryterium 6 

 

Lp. Rodzaj rozwiązania TAK 
(wpisać 

liczba pkt) 

Max. 
Przyznana 
liczba pkt* 

1 Stosowanie BMS dla całego budynku  2 

2 Indywidulne sterowanie komfortem cieplnym w mieszkaniach 
(czyli mini BMS w każdym mieszkaniu) 

 2 

3 Korzystanie z ciepła pochodzącego z wysokosprawnej 
kogeneracji (czyli miejska siec ciepłownicza lub mikro 
kogeneracja, lub tri generacja) dla centralnego ogrzewania 

 2 



 

4 Korzystanie z ciepła pochodzącego z wysokosprawnej 
kogeneracji (czyli miejska siec ciepłownicza lub mikro 
kogeneracja, lub tri generacja) dla przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

 2 

5 Korzystanie z ciepła pochodzącego z OZE (np. pompy ciepła poza 
obszarem m.s.c lub wsparcie solarami bądź PV) 

 2 

6 Oświetlenie energooszczędne i oprawy o wysokiej skuteczności  2 

7 Rekuperacja przy wentylacji mechanicznej  2 

8 Zielony dach, ale nie wymuszony wskaźnikiem powierzchni 
biologicznej czynnej 

 2 

9 Powierzchnia biologiczna czynna powyżej wskaźnika 
narzuconego przez UMK 

 2 

10 Zieleń zaprojektowana dla poprawy efektywności energetycznej 
(zacienianie) 

 2 

11 Wykorzystanie wody deszczowej  2 

12 Wykorzystanie wody szarej  2 

13 Wspierające elektromobilność  2 

14 Specjalistyczne rozwiązania innowacyjne. 
Opis: 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

Uwaga: Możliwa jest redukcja maksymalnej liczby punktów za nie pełne (częściowe) rozwiązanie 

 

 

ZBIORCZA TABELA OCENY 
 

 

Lp. Kryterium  liczba uzyskanych 

punktów 

Maksymalna 

liczba pkt 

1 Kryterium 1  ………………. 10 

2 Kryterium 2 ………………. 10 

3 Kryterium 3 ………………. 20 

4 Kryterium 4 ………………. 20 

5 Kryterium 5 ………………. 10 

6 Kryterium 6 ………………. 30 

 SUMA  ………………. 100 
 



 

 

 

     

ZAŁĄCZNIK 3 - Tabela rankingowa oceny 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Uczestnik nr Liczba 
punktów 

Zwycięzca 

1 Uczestnik 1   

2 Uczestnik 2   
3 Uczestnik 3   

4 Uczestnik 4  Miejsce 1 

5 Uczestnik 5   

6 Uczestnik 6   

7 Uczestnik …   



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 4 – Klauzule informacyjne RODO 

Partnerów Programu „Ciepło dla Krakowa” 
 

PGE Energia Ciepła S.A. 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 14 ust 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie 

(00-120) przy ulicy Złotej 59. 

 II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl; pisemnie na adres naszej siedziby 

wskazany w punkcie I powyżej.  

 III. Źródło danych 

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

w Krakowie („MPEC”) na podstawie zgody wyrażonej na formularzu kontaktowym MPEC S.A. 

z siedzibą w Krakowie na przekazanie danych do PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 

Warszawa, z którą MPEC w ramach marki „Ciepło dla Krakowa” prowadzi wspólne działania 

marketingowe związane z rozwojem rynku ciepła sieciowego. 

 IV. Cele i podstawy przetwarzania.  

Będziemy przetwarzać Państwa dane: 

a. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora): 

 w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Danych  

 w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia 

negocjacji, dokonywania ustaleń 

V. Kategorie danych 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:  

 dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.  

 



 

 

 

VI. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. 

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że 

istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i 

wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

 VII. Okres przechowywania danych.  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe – w przypadku prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana 

skutecznego sprzeciwu.  

 VIII. Odbiorcy danych  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

a. naszym kontrahentom, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, 

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 IX. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (z zastrzeżeniem 

odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy), 

d. przenoszenia danych, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i 

Państwa dane nie są profilowane. 

 

 

 



 

 

 

MPEC S.A. w Krakowie 

Obowiązek informacyjny 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH* 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”),  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 

(„MPEC”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani 

prawach.  

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

S.A. w Krakowie,  AL. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o: 

1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@mpec.krakow.pl 

lub pod numerem telefonu: + 48 12 646 55 40; 

2) kontakt pisemny na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,  

AL. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków; 

3) kontakt osobisty w siedzibie MPEC; 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

Przetwarzanie danych osobowych przez MPEC odbywa się w celu podjęcia czynności zmierzających 

do zawarcia umowy między Panem/Panią a MPEC oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do 

realizacji takiej umowy.  

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z wykonaniem zawartej umowy 

(przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z obowiązkiem MPEC wynikającym z przepisów 

prawa podatkowego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla 

celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych 

interesów MPEC (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności: 

a) realizacji działań marketingowych związanych z rozwojem rynku ciepła sieciowego, w tym 

przedstawiania informacji marketingowych dotyczących dostarczania ciepła z miejskiej sieci, 
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b) w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa 

informatycznego i informacji w MPEC, w tym w szczególności w zakresie monitoringu 

komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w MPEC, administrowania dostępami i 

uprawnieniami do systemów i aplikacji, zapewnieniem ciągłości działania MPEC oraz 

zarządzania jakością danych posiadanych przez MPEC. 

III. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność skontaktowania się z Panią/Panem i przekazania informacji marketingowych dotyczących 

dostarczania ciepła z miejskiej sieci. 

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom 

odbiorców: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; 

2) podmiotom współpracującym z MPEC w ramach marki „Ciepło dla Krakowa” w związku z 

rozwojem rynku ciepła sieciowego. 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II 

celów, okres wskazany w przepisach prawa lub dla realizacji przez MPEC uzasadnionego interesu 

administratora danych w zakresie określonym w pkt II. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

MPEC pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MPEC, 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani 

następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne;   

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w 

przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego 

przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 



 

 

 

której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, 

której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane 

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) 

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie 

danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla 

swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz (ii) 

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych); 

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy MPEC 

przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. 

W związku z powyższym może Pan/Pani skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod 

numerem telefonu: + 48 12 646 51 51. 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani 

prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

 

* Klauzula informacyjna dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane 

przez MPEC. 

 

 

 

 

 



 

 

CEZ Skawina S.A. 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

CEZ Skawina spółka akcyjna, ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000038504, NIP: 6750001478, REGON: 351150710, kapitał zakładowy w wysokości 47 004 200,00 zł, 

wpłacony w całości.  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@cezpolska.pl 

ŹRÓDŁO CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, nazwa 

podmiotu który Pani/Pan reprezentuje) przetwarzane będą w celu przedstawienia informacji 

marketingowych dotyczących dostarczania ciepła z miejskiej sieci na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody i będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Informujemy, że zgodę mogą 

państwo cofnąć w dowolnym momencie. Źródłem dnaych osobowych jest MPEC S.A. w Krakowie. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane: 

• CEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach Centrum Usług Wspólnych oraz innym 

Spółką z Grupy CEZ w Polsce, 

• dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, 

•  oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek. 

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA 

Złożona przez Panią/Pana zgoda może być w dowolnej chwili wycofana, co nie wpłynie na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


