Załącznik do uchwały Nr XII/70/2019
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 września 2019 r.
WNIOSEK
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
1.

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko)

2.

Adres zamieszkania:
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3.

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
•
powyższe dane są prawdziwe;
•
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
•
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
•
umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca.
Do wniosku dołączam:
•
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Dodatek energetyczny proszę przekazywać:

□ na wskazany poniżej rachunek bankowy:*
Nr rachunku:

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

□ Wypłata w kasie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.*
*(właściwe zaznaczyć).
1.

2.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
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, będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym,
i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia
danego roku.

……………………………………………..
(podpis przyjmującego)

………………………………………………...
(podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem
Pana/Pani danych jest Urząd Miejski w Krośniewicach, Inspektorem ochrony danych jest Ryszard Kujawski e-mail odo24@wp.pl. Pana/Pani dane
przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Ma Pan/ Pani prawo do:-żądania dostępu da danych,- sprostowania,- usunięcia,- ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia,- wniesienia skargi ,wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

przez

administratora

danych

Urząd

Miejski

z siedzibą

w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
4. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………………….

