Formularz

nr 4_Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłania ciepła

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ
SPRZEDAŻY CIEPŁA I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁANIA CIEPŁA
dla budynku przy ul. ………………………………. w Zielonej Górze
na czas / nieokreślony /określony /od dnia ………………………………………………….
/niepotrzebne skreślić/

Lp.
1
2

3

4

Wyszczególnienie

Dane

Pełna nazwa Odbiorcy - Właściciela obiektu

Adres Odbiorcy - Właściciela
Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do
występowania w imieniu Odbiorcy
Dane do kontaktu
Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu
nr telefonu stacjonarnego
nr telefonu komórkowego
adres e-mail

5

Adres do korespondencji

6

Dane Właściciela pomieszczenia węzła cieplnego

7

Numer NIP Odbiorcy

8

Dane dotyczące obiektu
a) kubatura [m3]
b) powierzchnia ogrzewana ogółem [m2]
w tym: 1. pow. mieszkalna [m2]
2. pow. niemieszkalna [m2]

9

Zapotrzebowanie ciepła na cele :
1. Q c.o. [kW]
2. Q c.w. [kW]
3. Q went. [kW]

10

Pojemność instalacji c.o. [m3]

11

Obliczeniowe temperatury instalacji wewnętrznej c.o. [oC]
[tz/tp] - wg dokumentacji projektowej

12

Rodzaj zabezpieczenia instalacji wewnętrznej c.o.
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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 Twoich danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona
Góra, a przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
II.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych adres email:
ODO@ec.zgora.pl, numer telefonu 68 4290 444, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać w celu zawarcia umowy sprzedaży kompleksowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO)
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na
podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.
Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Twoje dane
a)
w przypadku, gdy umowa kompleksowa zostanie zawarta, to Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po
wygaśnięciu tej umowy,
b) w przypadku, gdy umowa kompleksowa nie zostanie podpisana, to Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 miesięcy od
uprawomocnienia się naszej odpowiedzi na niniejszy wniosek.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom z Grupy PGE oraz innym naszym partnerom, czyli firmom, z którymi
współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów biznesowych, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci 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
d)
przenoszenia danych
e)
wniesienia skargi do organu nadzorczego
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu o którym mowa w pkt. III
IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na

Potwierdzam zgodność powyższych danych z rejestrem handlowym, ewidencją działalności, gospodarczej,
rejestrem prowadzonym przez sądy lub w przypadku osób fizycznych z prawem własności./*
W przypadku jakichkolwiek zmian w w/w danych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić
Dostawcę celem dokonania poprawek w umowie.
*- właściwe podkreślić

........................................
/data i podpis Odbiorcy/
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