Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego
na potrzeby wykonania Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018)

Załącznik do Umowy Kompleksowej dla Przedsiębiorstw nr _____________________ z _______________________ roku

Mając na uwadze art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku. poz. 833 z późn. zm.), zgodnie z którym taryfy ustalane dla odbiorców Paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
które stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 roku, przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót Paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
w celu wykonania przez ENERGA-OBRÓT S.A. Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla Paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE,
na podstawie faktycznego przeznaczenia nabywanego Paliwa gazowego, przez odbiorcę Paliwa gazowego w gospodarstwie domowym (art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne), oraz
działając w imieniu (pełnomocnictwo w załączeniu1) ………………………………………………….………………………………………………………………………, NIP: …………………………………… (dalej:
„Odbiorca”) niniejszym oświadczamy, iż Odbiorca jest właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego, nabywającym Paliwo gazowe na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych
na podstawie zawartej z ENERGA-OBRÓT S.A. (dalej: „Sprzedawca”) Umowy kompleksowej dla Przedsiębiorstw (dalej „Umowa kompleksowa”) nr …………………………………………………………..
z dnia ……………………………………………………………
Ponadto oświadczamy, że dla następującego punktu poboru gazu - Nr Punktu Poboru Gazu (PPG) …………………………………………………………., ID klienta …………………………………………………….
/ punktów poboru gazu wymienionych w załączniku do Oświadczenia2 ☐ pobieramy / ☐ nie pobieramy Paliwo gazowe w celu jego wyłącznego zużycia w gospodarstwach domowych3.
W przypadku pobierania Paliwa gazowego w celu jego wyłącznego zużycia w gospodarstwach domowych potwierdzamy, że pobierane przez nas Paliwo gazowe (lub wytwarzane z niego ciepło) dostarczane
jest do lokali, będących w naszych zasobach, w tym w szczególności w lokalach mieszkalnych lub usługowych (w tym jego częściach składowych, pomieszczeniach przynależnych, np. piwnicach, strychach,
garażach), w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Niniejsze Oświadczenie dotyczy poboru Paliwa gazowego realizowanego od dnia …………………………………………… 2.
Niniejszym potwierdzamy, że treść powyższego Oświadczenia jest zgodna z prawdą oraz przyjmujemy do wiadomości, iż Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości złożonego Oświadczenia.

ODBIORCA

data, czytelny podpis Odbiorcy, pieczątka imienna

Proszę wypełnić drukowanymi literami.
1
2

3

Dotyczy osób, których uprawnienie do działania w imieniu podmiotu nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. CEiDG, KRS).
W przypadku więcej niż jednego punktu poboru gazu należy w wykazie stanowiącym załącznik do Oświadczenia wymienić wszystkie punkty PPG, których Oświadczenie dotyczy oraz wskazać datę rozpoczęcia
dostarczania Paliwa gazowego odrębnie dla każdego PPG.
Zgodnie z art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne odbiorca Paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym – oznacza odbiorcę końcowego dokonującego zakupu Paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Zgodnie z powyższą definicją zużyciem w gospodarstwie domowym nie jest zużycie na potrzeby działalności
gospodarczej prowadzonej w lokalu mieszkalnym lub zużycie w lokalu użytkowym, a także dalsza odsprzedaż Paliwa gazowego.

Obowiązkowe informacje, które dotyczą ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej RODO).
1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) w zakresie sprzedaży Paliwa gazowego jest:
sprzedawca
adres siedziby / ADO
e-mail do inspektora ochrony danych (IOD)
ENERGA-OBRÓT S.A.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
iod.energa-obrot@energa.pl
2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO:
a) aby przeprowadzić wszystkie czynności, do których jesteś umocowany pełnomocnictwem,
b) w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, tj. przechowywanie informacji w celu możliwości wykazania zgodnie z przepisami prawa czynności przeprowadzonych z Tobą jako
pełnomocnikiem,
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli realizować Twoje pełnomocnictwo.
4. Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które:
a) są uprawnionymi organami publicznymi,
d) świadczą usługi w zakresie umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia
b) są częścią naszej grupy kapitałowej,
dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.
c) dostarczają korespondencję,
5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe przez okres trwania umów oraz na czas realizacji roszczeń cywilnoprawnych, które mogą wynikać ze spraw, w ramach których posiadasz pełnomocnictwo.
6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:
a) dostępu do nich,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
b) ich kopii,
e) ich przenoszenia,
c) ich sprostowania w zakresie takim jakie jest dozwolone do wydanych pełnomocnictw,
f)
ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu dalszego przetwarzania,
oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1.
7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

