POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona prywatności użytkowników serwisu https://ebok.ec.net.pl/ (dalej: Serwis) ma dla nas bardzo duże znaczenie.
Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) jest Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy
ulicy Wołoskiej 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000353502, NIP: 948-25-60-238, REGON 142370356, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości
25.100.000 zł. (dalej: Administrator).
Dane osobowe, które są nam powierzone, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, przetwarzane są w różnych celach:
1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną,
2) w zakresie niezbędnym do obsługi konta w serwisie https://ebok.ec.net.pl,
3) w celu realizacji zamówienia przez użytkownika dodatkowych ofert przedstawionych w serwisie
https://ebok.ec.net.pl,
4) w celu obsługi dokonywania e-płatności przez użytkownika serwisu https://ebok.ec.net.pl/,
Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i mogą
zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym oraz firmom
telemarketingowym, z którymi Administrator współpracuje lub zamierza współpracować, jedynie w sytuacji, gdy
uprzednio Użytkownik Serwisu wyrazi na to swoją zgodę.
Użytkownik Serwisu może otrzymywać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
przesyłane przez Administratora, a także inne podmioty, którym Administrator udostępnił jego dane osobowe jedynie
w sytuacji, gdy uprzednio Użytkowników Serwisu wyrazi na to swoją zgodę.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz utworzenie konta w serwisie https://ebok.ec.net.pl
Dokonując rejestracji w serwisie e-BOK, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki
Energetyczne Centrum S.A. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usługi e-BOK.

Energetyczne Centrum S.A. jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administrator zapewnia Użytkownikom serwisu https://ebok.ec.net.pl/ realizację uprawnień wynikających z ustawy o
ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji
danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu https://ebok.ec.net.pl oraz ochrony prywatności
jego Użytkowników można zgłaszać pod adresem dok@ec.net.pl

