WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ:
Imię

Nazwisko

Numer PESEL


2. ADRES ZAMIESZKANIA:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu

Nr telefonu1

Numer mieszkania

Adres poczty elektronicznej1

3. OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:
a) otrzymuję dodatek mieszkaniowy:  TAK



NIE

b) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej:  TAK



NIE

c) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca,
dotyczy adresu zamieszkania oraz adresu obiektu, na który ubiegam się o dodatek energetyczny:  TAK



NIE

d) liczba osób w gospodarstwie domowym: …….........................................................
4. PROSZĘ ABY KWOTĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO:
a)

 wypłacać gotówką w punkcie kasowym

b)

 przekazywać na poniższy rachunek bankowy:

      
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ……..................................................................................................................
c)

 przekazywać na poniższy rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa
kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej

      
5. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym
(do wglądu oryginał)
6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych (klauzula na drugiej stronie).

……………………………………….…….…

…..………………………………………

podpis osoby przyjmującej wniosek

data i podpis wnioskodawcy

7. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO:
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

1

podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić kontakt w sprawie rozpatrzenia wniosku
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) zwane dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez adres e-mail: daneosobowe@sianow.pl lub na adres wskazany
w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu otrzymania pomocy finansowej o charakterze socjalnym wypłata dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
4. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty dodatku energetycznego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być tylko te podmioty, które będą uprawnione do dostępu do nich zgodnie z obowiązującym
prawem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do wypłaty dodatku energetycznego, a po zrealizowaniu celu,
dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia
zaprzestania wypłacania tego dodatku.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej
zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana
danych do momentu jej wycofania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wystąpi uzasadniona
prawem okoliczność ich przekazania.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
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