Załącznik do uchwały nr XI/90/19
Rady Miasta Słupcy
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
1.

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko)

2.

Adres zamieszkania:

62-400 Słupca,
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3.
Telefon:

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym ………..
5. Liczba ta odpowiada liczbie w decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (zaznaczyć właściwe) TAK/NIE
Jeżeli NIE, proszę uzasadnić: …………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
•
powyższe dane są prawdziwe;
•
mam przyznany dodatek mieszkaniowym;
•
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
•
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego;
•
umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiązująca;

Do wniosku dołączam (zaznaczyć X właściwe):
 kopię umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorcą (oryginał do wglądu),
 kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą (oryginał do wglądu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku:

Nazwa banku ……………………………………………………………...…………………………..

1.

2.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia,
w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

----------------------------------

data:

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

przyjmujący :

wnioskodawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
- DODATEK ENERGETYCZNY
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), informuję:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Słupca, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Miasta w Słupcy,
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, tel. 63 277-27-27, e-mail: um@miasto.slupca.pl.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych: iod@miasto.slupca.pl, tel. 63 277-27-27 w. 105 lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania i zaewidencjonowania dodatku
energetycznego. Podstawa prawna: art. 5c i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
oraz art. 6 ust 1. lit. c) 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 .
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych mogą być administratorzy budynków oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom,
z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się
przetwarzanie danych osobowych.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te
organy i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
10)
Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

Słupca, dn. …………………………………..

……………………………………………
podpis
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