
WNIOSEK
o WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. DANE \\T{IOSKODAWCY

Nanvisko: Irnię:

Kod poortowyl Miejscowość:

Ulica: Nr domul Nr lokalu:

Liczba osób w gospodarstwie domowya (wpisać liczbę osób)]

Czy 1iczba osób r''' gospodarstwie odpot'iada liczbie okeś1onej $' decyzji o przyznaniu dodatku mies7-kaniowego?
(zaznaczyć właściwc pole makiem I)

TAK tr NIE L]

\Ą nr lvÓ .dk-u lmian\ l i -bv o 'óh l  7fq1dni .

2' sPosoB \ł\TŁATY DoDATKU ENERGETYCZNEGo
Dodatek enęIgetyczny ploszę prze].azywać (właściwe pole zaznaczyć fnakiem !):
D na wskazany poniźej lachunek bankowy
! na wskazany poniżej hd}.widua]ny numeI konta strony \ł zakładzie ęnęrgetycznym zgodaie

/ obowi4lu .cym '"cb"n|je.E IJb :.fu.J VAT ,,a ene €  ę ę|ęk.f c.,ną

Numer rachul1ku

! do wlplaq w kasje OsrodL(a

3. o SWLĄDCZENIE \IT{IosKoDAwCY
oświadcf am co następujei

pruyznano mj dodatek miesrkaniowy,
jestem stloną umoiłry komplekso$'ej lub umowy sprzedaży enęfgii olekhy cznej za:wartej z przedsiębiolstwem
energerycfnym,

. zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii e1ektrycznej '

1. Z'{ŁĄczNlKI Do wNIosKI]
.kopja umowy kompleksowej lub umowy spĘędaŹy eneryii e]ektrycznej zawańej z pfzedsiębiofstwem

enelgetycznym!
inne r['vmje]rić jakje)

Data: Podpis wnioskodawcy:

Data wpł].!W i podpis Facownika pPyjmującego:



KLAUZULAINFORMACYJNA
DODATEK ENERCETYCZNY

Zgodnie z aI1' 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Eulopejskiego i Rady (.UE) f0I6/619 z 21 k\^łiet!\a
2016 . w spr.awie ochrony osób fizycznyc]] vI zwią^"J zp etwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodrrego przep\wrr tabch datrych omz uchylenia dyrektywy 95i 46/WE (RoDo), infomuj emy, iż l

i' Administratorem Pani/Pana danycb osobovych jest Miejski ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawierciu, ul' Piłsudskiego 47, 42.400 Zawiercie, w imieniu którego dfiała Dyrektor Miejskiego
ośrodł.a PomocJ spoleCznej w Zawierciu.

2' Administratol wynaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani,iPan pytania dotyczące sposob]r
i zakesu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dfiałania ośrodkaPomocy Społecznej,
a także plrysfuguj ących Pani/Panu uprawnięń, może Pani/Pan skontaktować się f Tnspek1orem ochrony
Danych iv Miejskim ośrodku Pornocy Spolecznej w zawierciu za pomocą poczty trady cy1lej (42-400
Zawiercie' ul' Piłsudskiego 47), adresu e-mail iodo@mopszawielcie'pl lub te|efÓnicznie 32 61 22I34
(wew.32).

3' Pani,/Pana dane osobowę pŹet\,valzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 Lit. c) i ań. 9 ust. 2 lit' b) RoDo
w związku z ar1. 5c _ 5g ustawy z dnia 10 krł.iehia 1997 |' _ Pnwo energetyczne, afi' 2a i ań' 61 $5 ustawy
z dnia14 cfelwca 1960 r . Kodeks postępowania adminish.acyjnego oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Zawielciu NI xI'I43/19 z dfia 28 siory a 2019 r w spBwie ustaleDja .wzoru wniosk] o wypłatę
dodatku enelgetycznego, w celu związanym z prowadzeniem postępowaoia administracyjnego w sprawie
pŹyznania dodati(:u energetycznego oraz wypłaty tego dodatku.

4' odbiorcami PaniIPana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którytrr udostępnioBa fostanie
dokunentacj apostępowania administracyjnego, a w szczegóhości następujące $upy odbiorców danych:
administracja publiczla, sądy, prokulafury, Policją podmioty prowadzące rachuDłi płatnicz9, balki
i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kledJ,towe oraz operatol pocztowy' Poładto, w zw|ąz\"Jzart.5c
59 ustawy z dnia 10 kwietrlia i997 r Prawo enągeq/cfne, odbiorcą Pani,Tana danych będzie Glina
Zawiercie, z siedzibąwZawierciuprzyul' Leśnej.

5. Pani,/Pana dane osobowe będą pzechorływane, zgodnie z art' 5d ust' 3 ustawy z dnia 10 kwietrria 1997 r'
Plawo enelgetyczne, przez okres 5 lat od dnia zaplzestania w}?łacania dodatlal enel8e ty c zn ego '

6. obowiązek podania pŹez PaniąTana danych osobowych bezpośrednio Pani,/Pana dot}rcfących jest
wymogiem ustawow}.m określon}.rn w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r' _ Prawo
enelgetyczne' ustawy zdnja14 czerv'Ica !960 r' Kodeks postępowania administracyjoego oIM Uchwały
Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XIII/ 143l 19 z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie ustaleLia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku enęrgetycznego ' Konsekwencj ą niepodarria okeślonych darrych będzie pozosta\łienie
\Ą niosk! o w}p]ate dodalkL e1ergeq caego bez rozpou rania.

7' w odniesieniu do Panj,/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyfowany, j ak równięż Pani/Pana dane osobowenie będąpod]egałyprofilowaniu_stosowanie do
art. 22 RODO.

8. PosiadaPani/Pan;
_ napodstawięań. 15 RoDo piawo dostępudo danych osobowyclr Pani/Pana,

napodstawie ań' 16 RoDo prawo do sprostowalia Panifana danych osobowych;
na podstawie aft. 18 RoDo pmwo ż4dania od AdminiŚtratora ograniczenia pŻetwaŻania danych
osobolłTc]'} zzastrzeżeDiempżypadków, oldórychmowaw aft. 18 ust' 2 RoDo;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ocltony Danych osobowych, gdy uzna Pari/ParL, żrc
plfetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pŻepisy RoDo.

9. Nie prrysfuguje Pani,/Panu:
'.l e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;w Z w r q ^ u Z o r L ' r / u ó L

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w ań' 20 RoDo;
na podstawie alt. 21 RoDo prawo spżeciwtl, wobec pŹetwarzania danycb osoborł'ych, gdyż
podstawąplawnąpżetwarz ania Pani/Pana danyclr osobowychjest afi. 6 ust. 1 lit. c RoDo'


