ZABRZAŃSKIE PRZEDIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
UL. J.W.GOETHEGO 3
41-800 ZABRZE
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego
A. DANE DOTYCZĄCE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
PEŁNA NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES E-MAIL

B. DANE DOTYCZĄCE INWESTORA OBIEKTU DLA KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK
PEŁNA NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES E-MAIL

C. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
ADRES (ULICA,NUMER) LUB OZNACZENIE BUDOWLANE/ NUMER DZIAŁKI

RODZAJ I CHARAKTER OBIEKTU (NP.. MIESZKALNY, USŁUGOWY,BIUROWY,HANDLOWY)

POWIERZCHNIA [m²]

KUBATURA [m³]

ILOŚĆ MIESZKAŃ

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
OGÓŁEM (SUMA 1,2,3,4,5)

INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZEJ
(TEMPERATURY OBLICZENIOWE)

kW

1

CENTRALNE OGRZEWANIE

◦C

1

CENTRALNE OGRZEWANIE

kW

2

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

◦C

2

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

kW

3

WENTYLACJA

◦C

3

WENTYLACJA

kW

4

TECHNOLOGIA

◦C

4

TECHNOLOGIA

kW

5

INNE

◦C

5

INNE

kW
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA NA m² OGRZEWANYCH
POMIESZCZEŃ

GJ/m²
INFORMACJE O WYNIKACH AUDYTU ENERGETYCZNEGO
(NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

NIE POSIADA
DZIEŃ,MIESIĄC,ROK

POSIADA ( W ZAŁĄCZENIU)

D. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKI
PLAN SYTUACYJNY OKREŚLAJĄCE USYTUOWANIE OBIEKTU Z PRZEWIDYWANĄ LOKALIZACJĄ WĘZŁA CIEPLNEGO
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY/INWESTORA DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU DO KTÓREGO
BĘDZIE DOSTARCZONE CIEPŁO
Informacja w zakresie przetwarzania danych
Z uwagi na art. 13 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Zabrzu (41-800), przy ul. J.W. Goethego 3 (dalej jako: ZPEC Sp. z o.o. /Administrator);
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@zpec.pl lub przesyłając korespondencję
na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego z
ZPEC Sp. z o.o., w oparciu o podstawę prawną przetwarzania, tj.: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą
działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28
Rozporządzenia 2016/679;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
do czasu upływu okresu:
- przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
- obowiązkowego dokumentowania rozliczenia umowy dla organów skarbowych,
w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres
dwóch lat, liczonych od końca roku, w którym poinformowano Panią/Pana o braku możliwości przyłączenia do sieci
ciepłowniczej lub w którym zakończono w ZPEC Sp. z o.o. sprawę danego przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub w którym
zakończono postepowanie będące przedmiotem sporu przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;
6) posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679,
jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, określone w art. 21 Rozporządzenie 2016/679,
- prawo do usunięcia danych, określone w art. 17 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
2016/679,
- prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, iż dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy z ZPEC Sp. z o.o.;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

PODPIS I PIECZĘĆ

