WNIOSEK
o WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. DANE \\T{IOSKODAWCY
Nanvisko:

Irnię:

Kod poortowyl

Miejscowość:

Ulica:

Nr domul

Nr lokalu:

Liczba osób w gospodarstwie
domowya (wpisaćliczbęosób)]
odpot'iadaliczbie okeś1onej
Czy 1iczbaosób r'''gospodarstwie
$' decyzjio przyznaniudodatkumies7-kaniowego?
(zaznaczyć
pole makiem I)
właściwc
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NIE L]

\Ą nrlvÓ.dk-u lmian\ li-bv o'óh l 7fq1dni.

2' sPosoB \ł\TŁATY DoDATKU ENERGETYCZNEGo
DodatekenęIgetycznyploszę prze].azywać(właściwe
pole zaznaczyćfnakiem !):
D na wskazanyponiźejlachunekbankowy
! na wskazanyponiżejhd}.widua]nynumeIkonta strony\ł zakładzieęnęrgetycznymzgodaie
/ obowi4lu.cym '"cb"n|je.EIJb :.fu.J VAT ,,aene€ ę ę|ęk.fc.,ną
Numer rachul1ku
!

do wlplaq w kasje OsrodL(a

3. o SWLĄDCZENIE \IT{IosKoDAwCY
oświadcfam co następujei
pruyznanomj dodatekmiesrkaniowy,
jestemstlonąumoiłrykomplekso$'ejlub umowy sprzedażyenęfgii olekhy cznejza:wartejz przedsiębiolstwem
energerycfnym,
. zamieszkuję
w miejscudostarczenia
energiie1ektrycznej
'

1.Z'{ŁĄczNlKI Do wNIosKI]
.kopja umowykompleksowejlub umowyspĘędaŹyeneryiie]ektrycznej
zawańejz pfzedsiębiofstwem
enelgetycznym!
jakje)
inner['vmje]rić
Data:

Datawpł].!Wi podpisFacownika pPyjmującego:

Podpiswnioskodawcy:

KLAUZULAINFORMACYJNA
DODATEK ENERCETYCZNY

Zgodniez aI1'13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu
Eulopejskiegoi Rady (.UE)f0I6/619z 21 k\^łiet!\a
2016 . w spr.awieochrony osób fizycznyc]]vI zwią^"J zp etwarzaniemdanych osobowychi w sprawie
swobodrregoprzep\wrr tabch datrychomz uchyleniadyrektywy95i46/WE (RoDo), infomuj emy,iżl
i' Administratorem Pani/Pana danycb osobovych jest Miejski ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawierciu, ul' Piłsudskiego
47, 42.400Zawiercie,w imieniuktóregodfiałaDyrektor Miejskiego
PomocJ
w
ośrodł.a
spoleCznej Zawierciu.
2' Administratolwynaczył InspektoraOchrony Danych. Jeślima Pani,iPanpytaniadotyczącesposob]r
i zakesu przetwarzania
Pani/Panadanychosobowychw zakresiedfiałaniaośrodkaPomocy
Społecznej,
a takżeplrysfugującychPani/Panuuprawnięń,możePani/Panskontaktowaćsię f Tnspek1orem
ochrony
Danychiv Miejskim ośrodkuPornocySpolecznejw zawierciu za pomocąpocztytradycy1lej(42-400
Zawiercie'ul' Piłsudskiego
47), adresue-mailiodo@mopszawielcie'pl
lub te|efÓnicznie32 61 22I34
(wew.32).
daneosobowępŹet\,valzane
3' Pani,/Pana
będąna podstawieart.6 ust. 1 Lit.c) i ań. 9 ust.2 lit' b) RoDo
w związkuz ar1.5c _ 5gustawyz dnia10krł.iehia1997|' _ Pnwo energetyczne,
afi' 2ai ań' 61 $5ustawy
.
cfelwca
1960
postępowania
z dnia14
r Kodeks
adminish.acyjnego
oraz UchwałyRady Miejskiej
.wzoruwniosk] o wypłatę
w ZawielciuNI xI'I43/19 z dfia 28 siory a 2019r w spBwie ustaleDja
dodatkuenelgetycznego,w celu związanymz prowadzeniempostępowaoiaadministracyjnegow sprawie
pŹyznania dodati(:u
energetycznegoorazwypłatytegododatku.
4' odbiorcamiPaniIPanadanychosobowychmogąbyćosobylub podmioty,którytrrudostępnioBa
fostanie
apostępowania
dokunentacj
administracyjnego,
a w szczegóhości
następujące
odbiorców
danych:
$upy
publiczla,
prokulafury,
podmioty
prowadzące
płatnicz9,
administracja
sądy,
Policją
rachuDłi
balki
kasy oszczędnościowo-kledJ,towe
i spółdzielcze
orazoperatolpocztowy'Poładto,w zw|ąz\"Jzart.5c
59 ustawyz dnia 10 kwietrliai997 r Prawoenągeq/cfne,odbiorcąPani,TanadanychbędzieGlina
Zawiercie,z siedzibąwZawierciuprzyul'
Leśnej.
daneosobowebędąpzechorływane,
5. Pani,/Pana
zgodniez art'5d ust' 3 ustawyz dnia 10kwietrria1997r'
Plawo enelgetyczne,przez okres5 lat od dniazaplzestaniaw}?łacaniadodatlalenel8etycznego'
jest
6. obowiązekpodaniapŹez PaniąTanadanychosobowychbezpośrednio
Pani,/Pana
dot}rcfących
_
wymogiem ustawow}.mokreślon}.rn
w przepisachustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r'
Prawo
enelgetyczne'
ustawyzdnja14 czerv'Ica
!960r' Kodekspostępowania
administracyjoego
oIM Uchwały
Rady Miejskiejw ZawierciuNr XIII/143l19z dnia28 sierpnia2019r w sprawieustaleLiawzoruwniosku
o wypłatędodatkuenęrgetycznego
' Konsekwencjąniepodarriaokeślonychdarrychbędziepozosta\łienie
\Ąniosk! o w}p]atedodalkLe1ergeqcaego bezrozpourania.
7' w odniesieniu do Panj,/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób
j akrówniężPani/Panadaneosoboweniebędąpod]egałyprofilowaniu_stosowanie
zautomatyfowany,
do
art.22 RODO.
8. PosiadaPani/Pan;
_ napodstawięań.15RoDo piawodostępudodanychosobowyclr
Pani/Pana,
ań' 16RoDo prawodo sprostowaliaPanifana danychosobowych;
napodstawie
na podstawieaft. 18 RoDo pmwo ż4daniaod AdminiŚtratoraograniczeniapŻetwaŻaniadanych
osobolłTc]'}
zzastrzeżeDiempżypadków,
oldórychmowawaft.18ust'2 RoDo;
prawodo wniesieniaskargido PrezesaUrzęduocltony Danychosobowych,gdy uznaPari/ParL,
żrc
plfetwazaniedanychosobowychPani/Pana
dotyczących
naruszapŻepisyRoDo.
9. Nie prrysfugujePani,/Panu:
'.l e RoDo prawodousunięciadanychosobowych;
wZwrq^uZorL'r/uóL
prawodoprzenoszenia
danychosobowych,
o którymmowaw ań' 20 RoDo;
na podstawiealt. 21 RoDo prawo spżeciwtl,wobec pŹetwarzaniadanycb osoborł'ych,
gdyż
podstawąplawnąpżetwarz
aniaPani/Panadanyclrosobowychjest
afi.6 ust.1lit.c RoDo'

