WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA
DO SIECI CIEPLNEJ

….....................................

Chodzież, dnia …...................

….....................................
….....................................
Miejska Energetyka Cieplna
Spółka z o.o. w Chodzieży
ul. I. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież

WNIOSEK
Określenie warunków technicznych podłączenia …..................................................................
do sieci cieplnej
A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
A1. Nazwa wnioskodawcy

A2. Siedziba wnioskodawcy

Kod Pocztowy

Miejscowość

Poczta

Ulica

Nr Nieruchomości

Skrytka Pocztowa

Telefon*

Fax*

e-mail*

Regon

Pesel

A3. Dane rejestrowe
NIP
Wyciąg z rejestru

posiada (zał. nr 1)

nie posiada

Nr rejestrowy
* - podanie informacji o numerze telefonu, faksu oraz adresu e-mail jest nieobowiązkowe i następuje na podstawie zgodą wnioskodawcy.

B. Informacje dotyczące obiektu
B1. Lokalizacja obiektu
Miejscowość
Nr nieruchomości

Ulica
B2. Dane dotyczące obiektu

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m3)

Przeznaczenie

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m2) …......................................
B3. Zamówiona moc cieplna Q = …................... kW (całkowita moc cieplna )
w tym:
Qco= …................... kW ( centralne ogrzewanie
Qcwu …................... kW (ciepła woda użytkowa max. godzinowa)
Qw = …….….......... kW (wentylacja
Qtech = ….................. kW (technologia)
B4. Roczne zapotrzebowanie ciepła 1 m2 powierzchni ogrzewanych pomieszczeń GJ/m2 …………
B5. Informacja o wynikach audytu energetycznego
Posiada (zał. Nr 2)

Nie posiada

B6. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła …………………………
C. Załączniki
1. Wyciąg z rejestru wg. A3
2. Plan zabudowy bądź sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do
istniejącej sieci ciepłowniczej
3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B5
4. Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego
będzie dostarczone ciepło (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa,
użyczenie)(1)
(1) - W przypadku, gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia, należy załączyć potwierdzoną notarialnie zgodę lub
upoważnienie właściciela, użytkownika wieczystego obiektu

………………………
miejscowość

………………………..
data

……………………
podpis wnioskującego(ej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z załatwieniem niniejszego
wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci cieplnej jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w
Chodzieży - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. I. Paderewskiego 2.
2)

Podstawą prawna przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych przez MEC Sp. z o.o. w Chodzieży jest
konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3)

Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MEC Sp. z
o.o. w Chodzieży., w tym profilowaniu.

4)

5)

Przysługują mi prawa:


dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,



sprostowania (poprawiania) danych,



usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),



do ograniczenia przetwarzania danych,



do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,



wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa energetycznego, gospodarczego oraz
przepisami właściwymi w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń
przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe związane z obsługą wniosku przez okres 3 lat od
momentu podjęcia decyzji o załatwieniu sprawy zgłoszonej we wniosku.

6)

Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem
koniecznym do jego rozpatrzenia.

7)

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8)

Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy projektowe, firmy informatyczne. Wykaz tych podmiotów
dostępny jest u Inspektora Ochrony Danych.

9)

W Spółce MEC Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się telefonicznie: nr 67/2822592., pocztą tradycyjną: na adres I. Paderewskiego 2, 64-800
Chodzież, pocztą elektroniczną: na adres biuro@mecchodziez.pl
Prezes Zarządu MEC Sp. z o.o. w Chodzieży

ZGODA NA PRZETWARZANIE NUMERU TELEFONU / ADRESU E-MAIL
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w
Chodzieży - siedziba: 64-800 Chodzież, ul. I. Paderewskiego 2, jako Administratora Danych Osobowych, informacji o
numerze mojego prywatnego telefonu / adresu e-mail* w celu nawiązywania ze mną kontaktu w szczególnie
uzasadnionych sprawach związanych z obsługą złożonego przeze mnie wniosku. Jestem świadoma / świadomy*, że
udzielona przeze mnie zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.

 ZGADZAM SIĘ
W celu odwołania zgody należy skontaktować się z Sekretariatem MEC Sp. z o.o. w Chodzieży telefonicznie,
korespondencyjnie lub osobiście w Biurze Spółki w Chodzieży przy ul. I. Paderewskiego 2.
Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie informacji o numerze mojego telefonu prywatnego /
adresu e-mail nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na
podstawie zgody przed jej odwołaniem.

………………………
miejscowość

………………………..
data

……………………
podpis wnioskującego(ej)

