Wójt Gminy Teresin
96-515 Teresin
ul. Zielona 20

Formularz FN-17.1

WNIOSEK

o wypłatę dodatku energetycznego
Dane Wnioskodawcy:
Imię:

Nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:
Posiadam przyznany dodatek mieszkaniowy:

TAK

Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej:

NIE*
TAK

NIE*

Sposób wypłaty dodatku energetycznego (zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią kratkę)
W kasie Urzędu Gminy Teresin
Na rachunek bankowy wnioskodawcy w banku …………………………………………………..
Nr rachunku

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii
elektrycznej nadal obowiązuje.
Do wniosku dołączam:
1) kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
2) …………………………………………………………………………….……………
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Teresin, dnia ………………….

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

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
osobowych - Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2018r. zwane dalej RODO)

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

(zaznaczyć właściwe)

na przetwarzanie moich danych osobowych w formie: nr telefonu…………………………....lub/i adresu email
……………………………………………. przez Wójta Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin
wyłącznie w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy, której dotyczy wniosek.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH WE WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:
ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie i wypłacenie dodatków energetycznych, a także
dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 6 ust.
1. lit. e RODO – prawnie uzasadnionym interesie administratora lub osoby trzeciej, takim jak: dochodzenie
należności, ochrona roszczeń, badania naukowe, badania statystyczne oraz art. 6 ust. 1. lit. a RODO
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Państwa danych mogą być podmioty i instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin
przetwarzają dane osobowe.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, do czasu ustania celu ich
przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(poprawienia), w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy prawa.
10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie
pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja wniosku.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
12. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także
nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu
profilowania.
Zapoznałam/em się:

……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

