Załącznik do Uchwały Nr
IX/94/2019 Rady Miejskiej w
Gryficach z dnia 28 maja 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3. Pesel:

4. Telefon:

5. Ilość osób w gospodarstwie domowym:
OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, co następuje:
- mam przyznany dodatek mieszkaniowy i jestem stroną umowy kompleksowej/umowy sprzedaży٭
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
- zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku
energetycznego;
- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą
energetycznym jest obowiązująca;
- powyższe dane są prawdziwe .
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Dodatek energetyczny proszę przekazywać:

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr
rachunku:
Nazwa banku: …………………………………………………………………………………..
Właściciel rachunku: …………………………………………………………………………...
 w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
Do wniosku załączam kopię umowy kompleksowej/umowy sprzedaży ٭energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał przedstawiam do wglądu)
Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
……………………………………………….……..
(data i podpis przyjmującego)

٭niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………………….
(data i czyt elny podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 95/4/WE
(Dz.Urz. UE.L 2016 nr 119, s.1; dalej zwanej RODO), informuję, że:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej i w systemach
informatycznych jest: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W GRYFICACH 72 -300 Gryfice Pl.
Zwycięstwa 37 tel. 91 38 53 277 fax 91 38 53 278 reprezentowany przez Dyrektora
W Ośrodku Pomocy Społecznej powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod numerem telefonu 91 38 53 282 lub adresem e-mail: iod@ops.gryfice.eu
Dana osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze dotyczącego realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3 Pana/Pani dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być tylko podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in.
instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium
odwoławcze).
Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, instytucji publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami na potrzeby realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Panu następujące uprawnienia :
prawo dostępu do swoich danych osobowych
prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych ,
prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
prawo do przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sytuacji
wyłącznie wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Pani danych osobowych dotyczących realizacji zadań wymienionych w pkt 3 jest
wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. Nie podania danych osobowych
może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora nie podlegają zautomatyzowanemu w
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust 4 RODO. Pani/Pana
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej

………………………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

