Kalisz, dnia

r.

Odbiorca

Adres

Telefon kontaktowy / adres email *)

ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.
ul. Torowa 115
62-800 Kalisz

Proszę o zawarcie umowy na dostawę energii cieplnej do budynku przy ul.
z dniem

r.

Dane charakterystyczne obiektu:
–

całkowite zapotrzebowanie mocy –

kW

w tym na:
₌ centralne ogrzewanie -

kW

₌ przygotowanie ciepłej wody użytkowej -

kW

₌ inne cele …………………………………………………….-

kW

–

powierzchnia użytkowa –

m2

–

kubatura –

m3

Załączam kopię dokumentu określającego prawo do użytkowania obiektu (odpis księgi wieczystej, umowa kupna, umowa
najmu). *)
Oświadczenia:
1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od przedmiotowej umowy w terminie 14 dni od
daty jej zawarcia, jeżeli nastąpiłoby to poza siedzibą Państwa Spółki - bez podania jakiejkolwiek przyczyny. O w/w
odstąpieniu zostaniecie Państwo poinformowani w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismem wysłanym
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Jeżeli na moje żądanie rozpoczęcie dostarczania energii cieplnej nastąpiłoby przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy, zobowiązuję się zapłacić Państwu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń
spełnionych do chwili, w której poinformuję Was o odstąpieniu od przedmiotowej umowy.
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o celu i sposobie przetwarzania 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 (zwanej dalej RODO). Treść obowiązku
informacyjnego stanowi Załącznik nr 1, który jest integralną częścią wniosku.
Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny Sprzedaż energii cieplnej.

podpis Wnioskodawcy
*)

niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1
Obowiązek informacyjny Sprzedaż energii cieplnej
Uprzejmie informujemy
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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115,
62-800 Kalisz
Nasze dane kontaktowe to: cieplokaliskie@energa.pl, Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115,
62-800 Kalisz
Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cieplokaliskie@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży energii cieplnej, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b. art. 6 ust.1 lit. a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą
przetwarzane w celach w nich wskazanych,
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: archiwizacja oraz dochodzenie roszczeń wynikających
z przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych do celów wskazanych w zgodach jest
dobrowolne.
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, oraz dochodzenia należności,
d. Podmioty dostarczające korespondencję,
e. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
f. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
g. Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres
wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres
wypełniania tych obowiązków.
c. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
d. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia
wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie
wyrażonych zgód.
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możecie Państwo skorzystać z prawa:
f. przenoszenia danych,
g. cofnięcia zgód,
h. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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ZGODY:
☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Energa Ciepło Kaliskie Sp.
z o.o., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz

Informujemy, że poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe oraz, że mogą zostać wycofane w dowolnym momencie.
☐

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz
na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Zostałem poinformowany, że konieczne jest
wówczas podanie adresu e-mail lub numeru telefonu.

☐

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez podmioty współpracujące z Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.,
ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz, wskazane na stronie internetowej: www.energa.pl na podany przeze mnie adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu. Zostałem poinformowany, że konieczne jest wówczas podanie adresu e-mail lub numeru
telefonu.
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