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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA DNIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO 

 

I. Podczas zwiedzania obiektów Grupy Energa objętych programem Dnia Inwestora 

Indywidualnego  (dalej: DII) obowiązuje: 

1. Zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz pozostałych środków 

odurzających. 

2. Obowiązek poruszania się wyznaczoną trasą zwiedzania; 

3. Obowiązek powstrzymania się od wygłaszania treści lub poglądów naruszających dobre imię 

Organizatora lub naruszających powszechnie akceptowane, uznawane w Polsce zasady 

moralności publicznej, takie jak wymieniając, lecz nie ograniczając: zakaz szerzenia mowy 

nienawiści, zakaz propagowania ideologii totalitarnych, do których należą między innymi 

komunizm i nazizm, zakaz propagowania ideologii i postaw wrogich wobec idei powszechnego 

pokoju i solidarności społecznej, do których należą między innymi satanizm, terroryzm, czy 

rasizm. 

4. Zakaz oddalania się od grupy. 

5. Absolutne podporządkowanie się poleceniom przedstawiciela Organizatora. 

6. Zakaz dotykania wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie elektrowni. 

7. Podczas zwiedzania obiektów hydrotechnicznych (w pobliżu wody) obowiązuje zakaz biegania, 

wychylania się przez barierki oraz zbliżania się do stromych skarp oraz krawędzi betonowych 

konstrukcji technicznych. 

8. Dozwolone jest fotografowanie obiektów znajdujących się na terenie elektrowni z wyłączeniem 

obiektów lub urządzeń co do których wprost wyłączona zostanie  taka zgoda  przez 

przedstawiciela Organizatora. 

II. Organizatorem zwiedzania jest spółka ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 

472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr 

Sądowy pod nr KRS: 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 
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957-095-77-22, REGON: 220353024, z kapitałem zakładowym/wpłaconym 4 521 612 884,88 zł 

(dalej: ENSA) zwana dalej „Organizatorem”. 

 
III. Ja niżej podpisana/y …………………………….(imię i nazwisko, numer telefonu) jako Uczestnik DII 

oświadczam, że: 

1. zostałem poinformowany przez przedstawiciela Organizatora że celem DII jest zwiększenie 

wiedzy o funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Polsce, budowanie świadomego akcjonariatu 

oraz przekazanie informacji o działalności spółek z Grupy Energa; 

2. mój stan zdrowia umożliwia mi uczestniczenie w DII na terenie Spółki; 

3. zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną ENSA stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

oświadczenia; 

4. zapoznałam/em się z instrukcję bezpieczeństwa pożarowego Spółki okazaną mi przez 

przedstawiciela Organizatora i zobowiązuje się jej przestrzegać; 

5. zapoznałem się z zasadami zwiedzania obiektów energetycznych dostępnymi pod adresem: 

http://www.energa-wytwarzanie.pl/obiekty/zwiedzanie-obiektow-energetycznych/; 

6. zapoznałam/em się z treścią niniejszego dokumentu i zobowiązuje się do stosowania zasad tam 

opisanych. 

IV. Złożenie podpisu pod niniejszym oświadczeniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika DII w zakresie: wizerunek, imię i nazwisko, 

numer telefonu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w DII. 

V. Administratorem danych osobowych jest Energa Spółka Akcyjna, z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 

472, 80-309 Gdańsk oraz spółka ………………………………. z siedzibą przy ……………... Celem 

przetwarzania jest uczestnictwo w DII. Informujemy o przysługujących prawach: dostępu do danych 

osobowych, żądania ich kopii, poprawienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania 

danych, usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające wynikające z art. 17 ust. 3 

RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych, skargi 

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Treść pełnej Klauzuli informacyjnej) stanowi  załącznik nr 1

  do niniejszego oświadczenia. 

 

…… 2019 …………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis Uczestnika DII) 
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