WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

............................ dnia .................................

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 1481-213 G d y n i a

1. Imię i nazwisko, lub nazwa firmy:

2. Adres Wnioskodawcy:

3. Adres do korespondencji:

4. Telefon kontaktowy:

5. Numer i data wydanie warunków technicznych:

6. Tytuł prawny do obiektu, którego dotyczy wniosek1:

□ prawo własności
□ użytkowanie wieczyste
□ umowa najmu
□ umowa leasingu

□ prawo współwłasności
□ spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
□ umowa użyczenia
□ inny …………….

7. Nr księgi wieczystej:

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 15 stycznia 2007r., w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16/2007, poz. 92),z
późniejszymi zmianami wnioskuję o przyłączenie i dostawę ciepła z systemu ciepłowniczego OPEC,
na potrzeby2:

□ centralnego ogrzewania
□ ciepłej wody użytkowej
□ wentylacji

□ klimatyzacji
□ inne ……………………..

8. Obiekt stanowi budynek (-ki)3:

□ wielorodzinny(-e) mieszkalny(-e)
□ wielorodzinny(-e) mieszkalno- usługowy(-e)
□ jednorodzinny
9. Adres obiektu:

1

Zaznaczyć właściwe
Zaznaczyć właściwe
3
Zaznaczyć właściwe
2

□ użyteczności publicznej
□ przemysłowy
□ inne ……………………..

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

10. Informacje o obiekcie:
A. Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń:

□ mieszkalne ……………………………..m2
□ użyt. publ., usługowe …………………………..m2
□ przemysłowe …………………………..m2

……………………………..m3
……………………………..m3
……………………………..m3

B. Kubatura użytkowa ogrzewanych pomieszczeń ……………………………..m3
C. Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń ……………………………..m2
D. System wentylacji ogrzewanych pomieszczeń:
E. System klimatyzacji:
F. Czy budynek posiada dokumentację techniczną, dotyczącą systemu ciepłowniczego?

□ nie

□ tak – jakie? …………………..……………………….

11. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru ciepła:

........................................................
/podpis wnioskodawcy/

OPEC oferuje realizację podłączenia omawianego obiektu do MSC w oparciu o umowę
przyłączeniową zgodną z wymaganiami Prawa Energetycznego i Taryfy dla Ciepła.
Zakład RZR (OPEC ul. Filomatów 3, 81–242 Gdynia, tel 058 627 39 28) przygotuje projekt umowy
przyłączeniowej określającej zobowiązania stron.
Podział kosztów budowy przyłącza ciepłowniczego:
-75 % OPEC Gdynia,
-25 % Wnioskodawca podłączenia.
Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni z siedzibą
w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14, kod pocztowy 81-213. Można się z nim skontaktować poprzez: Biuro Obsługi Klienta –BOK,
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14,infolinia: 800-380-006 (bezpłatna infolinia obsługuje połączenia z obszaru woj.pomorskiego
–nr kier. 58, w godzinach pracy BOK), tel. 58 627-39-62, fax. 58 663-13-69; e-mail: bok@opecgdy.com.pl,;
www.opecgdy.com.pl.Dla lepszej ochrony Pani/Pana danych od dnia 25.05.2018 r. w OPEC powołany został IOD –Inspektor
Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pod adresem: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, tel. 881-641-141, e-mail:
iod@opecgdy.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązków przedsiębiorstwa
energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, nr54, poz. 348 z późn. zm.),
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz od 25.05.2018 r. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO celem wykonania umów, jeżeli ich stroną jest osoba, której dane dotyczą a także na podstawie art.6 ust. 1 lit.
a RODO w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego.Dane
mogą być udostępniane wyłącznie organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa. Dane będą
przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także podacie rozwiązania umowy do dnia upływu terminu przedawnienia
roszczenia wynikającego z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizowania umów
cywilnoprawnych z OPEC Sp. z o.o. W związku z przetwarzaniem przez OPEC danych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia, przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, w tym w celach marketingowych i statystycznych. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez OPEC
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

