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Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________

  

Nr tel. kontaktowego: ________________________________________________________________ 

Adres e-mail: ________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

NIP2) ____________________________   REGON2): ______________________________ 

Nr KRS3): ______________________________________________ 

 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________ 

  

Nr tel. kontaktowego: ________________________________________________________________ 

Adres e-mail: ________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

 

Adres          ❑ taki jak adres zamieszkania                        ❑ inny (wskazany poniżej) 
siedziby:   

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

nr PESEL dla eBOK4)        

________________________________________________________________________ 

   

Adres          ❑ taki jak adres siedziby                        ❑ inny (wskazany poniżej) 
korespondencyjny:  

Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres:           _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres przesyłania faktur:       ❑ taki jak adres korespondencyjny ❑ inny (wskazany poniżej) 

Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres:           _______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

   

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
SPRZEDAŻY CIEPŁA I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁOWEJ 
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Adres obiektu, do którego dostarczane będzie / dostarczane jest*) ciepło – punkt poboru: 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Wnioskowana data obowiązywania umowy: _____________________________________________ 

 

 

Do wniosku załączam: ❑ zamówienie dostawy ciepła – załącznik nr 1 do umowy, podpisane przez osobę upoważnioną 

❑ pełnomocnictwo do zawarcia umowy (jeżeli wnioskodawca nie działa osobiście) – oryginał lub 

wypis 

❑ protokół z posiedzenia Wspólnoty Mieszkaniowej, na którym powołano Zarząd Wspólnoty                       

z określeniem jego składu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Zarząd Wspólnoty 

❑ uchwała Wspólnoty o powierzeniu zarządzania nieruchomością  – kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty 

❑ umowa o administrowanie  – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd  

❑ tytuł prawny do nieruchomości – umowa najmu, akt notarialny kupna/sprzedaży – kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem 
 

❑ inne  …………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………… 
 

UWAGI: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 
- wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Spółka z o.o. w Gdyni, wyłącznie dla potrzeb przedsiębiorstwa energetycznego i statystyki państwowej – w celu realizacji zadań 
wynikających z obowiązków sprzedawcy ciepła. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 
sprzedaży ciepła i świadczenia usługi przesyłowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.). 

- zostałem/am poinformowany/a o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (RODO) 

-  potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną OPEC Sp. z o.o. w Gdyni określającą zasady obowiązujące przy 
przetwarzaniu danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, dalej zwane RODO), OPEC Sp. z o.o. w Gdyni informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. 
aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

 
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak się z nim skontaktować ? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 

w Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-213) Gdynia ul. Opata Hackiego 14. 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 województwa 

pomorskiego – nr kier. 58, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta), 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 osobowych 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. 881641141, e -mail: iod@opecgdy.com.pl; 

 

2. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

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, nr 54, 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. 

 

 

 

mailto:bok@opecgdy.com.pl
http://www.opecgdy.com.pl/
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3. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być 

udostępniane wyłącznie organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa. 

 

4. Przez jaki czas przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ? 

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także po dacie rozwiązania umowy do dnia upływu terminu 

przedawnienia roszczenia wynikającego z  umowy. 

 

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe ? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizowania umów cywilnoprawnych z OPEC Sp. z o.o. 

 

6. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia? 

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.  

 

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 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 celach 

marketingowych). 

 

8. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

9. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

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.  

 
 

        Osoba składająca wniosek 

 
              ...................................................................... 
                                                                                                        data, czytelny podpis, pieczątka 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wypełnia pracownik OPEC: 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASOWEGO ODBIORCY CIEPŁA – dotyczy kolejnej umowy dla danej nieruchomości 

 

1. NR EWIDENCYJNY / IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA POPRZEDNIEGO ODBIORCY: 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY POPRZEDNIEGO ODBIORCY: 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1) dotyczy osoby fizycznej występującej we własnym imieniu. W przypadku składania wniosku przez współwłaścicieli prosimy o wypełnienie załącznika do wniosku, w 
którym umieścić należy dane poszczególnych współwłaścicieli 
2) dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną 
3) dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z art. 36 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
4) Nr PESEL umożliwiający zarejestrowanie Odbiorcy w eBOK – dla jednej umowy sprzedaży ciepła można założyć jedno konto na eBOK 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
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Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

 

Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

 

Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

 

Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

 

Imię i nazwisko/Nazwa: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania    _______________________________________________________________________ 

Nr PESEL1)  _________________________________________ 

Seria i nr dow. osob. _________________________________________  

 

Wnioskowane oznaczenie Współwłaścicieli nieruchomości jako Odbiorcy na fakturze VAT: 

Nazwa / Nazwisko i imię / Nazwiska i imiona: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

        Osoba składająca wniosek 

 
              ...................................................................... 
                                                                                                        data, czytelny podpis, pieczątka 

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
– ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY  
SPRZEDAŻY CIEPŁA I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁOWEJ                    

 


