Załącznik do uchwały nr XLVII/627/21
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2 czerwca 2021 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

…………………………………………………………………………………………………………
(numer telefonu)

Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………………………………………………………..
2. Dyspozycja wypłaty dodatku energetycznego:
Wnoszę o przekazywanie zryczałtowanego dodatku energetycznego na wskazany poniżej rachunek
bankowy nr:

Inna forma płatności ………………………………………………………………
3. Załączniki:
– kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawarta z przedsiębiorcą
energetycznym,
– inne:
…………………………………………
(data, podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą
w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej dodatku energetycznego
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa (sprzedawca energii elektrycznej).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

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

