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 MS.824.1.    .…………………….

WNIOSEK
o przyznanie  dodatku energetycznego

1. 
Wnioskodawca:






(imię i nazwisko)

2. 
Adres zamieszkania:
81-         GDYNIA  ul.





3.
PESEL:












4. Telefon:


















5. 
Ilość osób w gospodarstwie domowym:




OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje: 
przyznano mi  dodatek mieszkaniowy
	zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
	umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca;


       …………………………………………………                              …………………………………………………..
                                  data                                                                              podpis składającego oświadczenie (wnioskodawcy)



6. Do wniosku dołączam:

 kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).

 rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). 



7.                                     SPOSÓB  WYPŁATY  DODATKU ENERGETYCZNEGO
zaznaczyć właściwe
dodatek energetyczny proszę przekazywać:

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Nr rachunku:






























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

Na indywidualny rachunek bankowy u przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Nr rachunku:








































8.                                                                      OŚWIADCZENIE 
                            DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
1




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
2




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
3




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
4




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
5




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
6




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
7




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
8




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
9




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL
10




imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
PESEL









(podpis przyjmującego)

(podpis wnioskodawcy)




Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w: Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: 58 66 88 000.
Dane Inspektora ochrony danych [IOD]: adres: 81-388 Gdynia, ul. Świętojańska 141, e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
Pani/Pana dane osobowe oraz wykazanych we wniosku członków gospodarstwa domowego przetwarzane są w celu ustalenia prawa do dodatku energetycznego (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz.U.2018.755 j. t., z późn. zm.).
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO),
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.


