Wniosek

o zawarcie umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz usług dystrybucji / o świadczenie usług
dystrybucji / sprzedaży energii elektrycznej/*).
miejscowość

dzień

miesiąc

rok

Adres poboru energii
energii elektrycznej
PPE (miejscowość, ulica, nr
działki, obręb, nr budynku)

Charakter obiektu:
Nazwa
przedsiębiorstwa

Zarejestrowane w :

Adres siedziby :

Dane adresowe dla
korespondencji:

Adres do przekazywania
faktur (pocztą/mailowo):

Dane właściciela lub
osób i reprezentujących
odbiorcę:

1

fax

Płatnik VAT:

telefon/ tel. komórkowy

NIP:

Nr konta bankowego:

nazwa banku

Nr rachunku

Grupa
taryfowa:
Moc umowna:
Moc największych
odbiorników energii
elektrycznej:

Lp.
1
2
3

Nazwa odbiornika

Moc[kW]

Sposób uruchamiania:
Lp.
1
2
3

Sposób uruchamiania

System ochrony od porażeń:
Lokalizacja układu pomiarowo rozliczeniowego:
Urządzenia prądotwórcze nie współpracujące z siecią D-Energia sp. z o.o.:
Lp.
1
2
3

Nazwa odbiornika

Moc[kW]

Przygotował:
Imię i nazwisko odbiorcy lub osób reprezentujących⃰⃰ ⃰

Uwagi:
1.
2.

Do wniosku należy załączyć:
a)
Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorstw z numerem KRS(dla podmiotów gospodarczych).
b)
Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez D-Energia sp. z o. o.. Zastrzegam sobie prawo dostępu do treści swoich danych znajdujących się w
zbiorach D-Energia oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2004r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm). Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą
pocztową. D-Energia sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

⃰ -niepotrzebne skreślić
⃰ ⃰- w przypadku reprezentantów należy dostarczyć pełnomocnictwo.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:


Administratorem Pani/a danych osobowych jest spółka D-Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wymysłowicach (88-320 Strzelno), Wymysłowice 1, o numerze KRS 000463262, NIP: 557-16968-65 REGON: 341430400, tel. 52 374 72 52, adres e-mail: d-energia.bydgoszcz@d-energia.pl .



Pani/a dane osobowe, na które składają się podstawowe dane identyfikacyjne przetwarzane będą/są w celu
zawarcia i wykonania umowy/ów (w zależności od zawartej przez Pana/ią umowy):
o
o
o
o
o

umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji,
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
umowy sprzedaży energii elektrycznej,
umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,

o

dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na D-Energia na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa energetycznego oraz przepisów podatkowych i z
zakresu rachunkowości,
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu D-Energia polegającego na ewentualnym ustaleniu
lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

oraz

o


Pani/a dane osobowe mogą zostać ujawnione na zasadzie powierzenia podmiotom z grupy kapitałowej, w
skład której wchodzi D-Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podwykonawcom lub
kontrahentem spółki D-Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz:
o
o
o
o
o

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom świadczącym usługi w zakresie dochodzenia należności,
podmiotom świadczącym usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
podmiotom wykonującym usługi archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji,
podmiotom świadczącym usługę sprzedaży energii elektrycznej z którymi Pani/a zawarli umowę.



Pani/a dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/ów wymienionych powyżej będą przetwarzane przez
okres trwania umowy oraz czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości oraz okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń przez osoby, z którymi zawarta została umowa (10 lat).



Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/u:
o
o
o
o
o
o



prawo żądania dostępu do Pani/a danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo sprostowania pani/a danych osobowych;
prawo żądania usunięcia Pani/a danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia
przetwarzania tych danych;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych;
prawo przenoszenia Pani/a danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonania
umowy/ów wymienionych powyżej.
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