
.........................................
               / miejscowość i data / 

W N I O S E K

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 19,   58-306 Wałbrzych

1. Proszę o zawarcie umowy  sprzedaży ciepła  od dnia     ........................................................

1/ Na potrzeby obiektu :                                                  .........................................................
                        /  adres /

2/ Powierzchnia ogólna ( m2 )             .........................................................

3/ Moc zamówiona ogółem ( MW )             .........................................................

4/ Odbiorcą i Płatnikiem ciepła będzie :

...............................................................................
        / imię i nazwisko lub nazwa firmy /

...............................................................................
      / dokładny adres /

..............................................................................
     / telefon kontaktowy /

………………………………………………….
                / NIP,  REGON,  PESEL /

2. W załączeniu:
a)  Tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu)
b)  W przypadku gdy Podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy sprzedaży ciepła jest Przedsiębiorca, 

odpis z rejestru Przedsiębiorców – KRS lub odpis wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Informujemy,  że  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Przedsiębiorstwo  Energetyki
Cieplnej S.A. w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Ogrodowa 19.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub chcesz zrealizować swoje
uprawnienia, które Tobie  przysługują, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych Panem
Andrzejem Kłosem, iod@pecsa.pl, 74 886-91-31.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, którą z nami zawierasz, na
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (UE)  2016/679,  jako
informacje niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. 

Podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli nam
ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane tak długo, jak długo łączy nas umowa, a gdy zostanie ona
rozwiązana lub wygaśnie – dopóki nie upłynie okres na zgłaszanie wynikających z niej roszczeń lub
nie wygaśnie obowiązek ich archiwizacji, wynikający z przepisów księgowo – podatkowych. 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych innym podmiotom.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia. 

Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe, naruszyliśmy przepisy, przysługuje Tobie prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Punkt 3 stosuje się do osób fizycznych.
     .....................................................
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