WNIOSEK DO BURMISTRZA SZUBINA
O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Pesel:

Numer telefonu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:
2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Pesel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO:
(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
□ Odbiór osobiście w kasie wskazanej przez Urząd
□ Przelew na rachunek bankowy nr:
4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233§1 Kodeksu karnego, który przewiduje „Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”
oświadczam co następuje:
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy,
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym, której kopię załączam do niniejszego wniosku,
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Data:
Pieczątka wpływu:

Podpis (czytelny) wnioskodawcy:
Podpis przyjmującego:
WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU:
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego:
Kwota dodatku energetycznego:

Pouczenie:
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany 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 (Dz. U. z 2017 roku
poz. 180 oraz z 2018 r. poz. 756, 1540 i 2529), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
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Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie obowiązku prawnego 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
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz członków Państwa rodziny jest Burmistrz Szubina.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowym mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail: iod@szubin.pl lub listownie na adres:
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych wynikającego z ustawowych zadań gminy na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa:
a) art. 6 ust. 1 lit c) w.w rozporządzenia;
b) art. 5 c, 5d i 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku . Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku poz. 755).
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem
możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie,
a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych podmioty zewnętrzne realizujące usługi
na rzecz Urzędu Miejskiego w Szubinie.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa
w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
10. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Choć przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane te nie są wykorzystywane
do automatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania polegającego – w myśl RODO - na dowolnym
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej,
a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby,
której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią
wpływa.

......….........................................................
(Data i podpis wnioskodawcy)
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