............................
miejscowość i data

.....................................................
nazwa organu

.....................................................
adres organu

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY:
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

PESEL
...........................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

....................................................................................
(numer telefonu*)

2. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
1. powyższe dane są prawdziwe,
2. moje gospodarstwo domowe składa się z …….… osób,
3. mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od ................ do ..................
4. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
5. zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego
dodatku energetycznego,
6. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta
z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca,
7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania organu o wszelkich zmianach
stanu faktycznego zawartych we wniosku.
3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO**:
Wnoszę o wypłatę dodatku energetycznego w terminie od dnia ………. do dnia
………..w następujący sposób**:
□ na rachunek bankowy o numerze
□ w kasie Urzędu Gminy Zabierzów.
4. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM**:
□ kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)
zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu);
□ kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii
elektrycznej) zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu);
□ inne ......................................................................................................
........................................................
(data, podpis wnioskodawcy)

.........................................................................................
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)
*pole nieobowiązkowe
** skreślić niewłaściwe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,), dalej "RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zabierzowie z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2, tel.: (12) 285-14-13, e-mail:
gops@zabierzow.org.pl
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl oraz na adres
siedziby Administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania dodatku energetycznego.
Podanie danych osobowych wynika z ww. przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania dodatku
energetycznego. Podanie nr telefonu kontaktowego jest dobrowolne.
5. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania
dodatku.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo
do przeniesienia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) na adres
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez
Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
(tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.

