Numer wniosku (wypełnia ENERGA-OPERATOR SA)

Miejscowość

dzień

miesiąc

rok

WNIOSEK O PRZEBUDOWĘ SIECI W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM KOLIZJI ZABUDOWY/ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z SIECIĄ
ELEKTROENERGETYCZNĄ ENERGA-OPERATOR SA

1. Dane Wnioskodawcy

Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy
Ulica

Nr bud./lok.

Kod pocztowy

Poczta

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

Numer KRS (podaje osoba prawna)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

-

-

-

Miejscowość
Gmina

Miejsce na pieczęć firmową

2. Dane obiektu wchodzącego w kolizję z siecią elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR SA

Nazwa obiektu

Ulica
Gmina

Nr bud./lok.
Nr działek oraz obręb

3. Określenie kolizji i propozycja sposobu usunięcia kolizji

Miejscowość

4. Określenie podmiotu, na którym będzie spoczywał obowiązek wykonania projektu budowlanego przebudowy sieci

□ Wnioskodawca □ Przedsiębiorstwo energetyczne

5. Określenie roli Wnioskodawcy w myśl przepisów art. 15, art. 17 ust.1 pkt 8) i art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług –
odwrotne obciążenie VAT

□ nie jestem podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w myśl art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług
□ jestem podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w myśl art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług
□ będę pełnił rolę inwestora prac określonych umową o przebudowę sieci w celu usunięcia kolizji, a w związku z tym przedmiot umowy nie będzie wykorzystany do
dalszego świadczenia usług w myśl art. 17 ust.1 pkt 8), art.17 ust.1h Ustawy o podatku od towarów i usług

□ nie będę pełnił roli inwestora prac określonych umową o przebudowę sieci w celu usunięcia kolizji, a w związku z tym przedmiot umowy będzie wykorzystany do
dalszego świadczenia usług w myśl art. 17 ust.1 pkt 8), art.17 ust.1h Ustawy o podatku od towarów i usług

6. Wnioskowany termin usunięcia kolizji
dzień

miesiąc

rok

7. Dodatkowe uwagi Wnioskodawcy

Warunki przebudowy sieci w związku z usunięciem kolizji i projekt umowy

□odbiorę osobiście
□ proszę przesłać pocztą
8. Załączniki
1.
2.
3.

Podpis Wnioskodawcy

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, który koliduje z infrastrukturą elektroenergetyczną, względem istniejącej sieci oraz sąsiednich
obiektów.
Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka).
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (najpóźniej w dniu podpisania umowy).

9. Informacja w zakresie danych osobowych

Zgodnie z 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 (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1)
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
2)
Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
3)
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4)
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy o przebudowę sieci w celu usunięcia kolizji, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem niniejszej umowy. Dane przetwarzane będą
także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie
roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5)
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
6)
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.
Uprawnione organy publiczne,
b.
Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi przebudowy sieci w celu usunięcia kolizji,
c.
Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
d.
Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e.
Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
f.
Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
7)
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
a.
W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez
okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
b.
W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
c.
W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
8)
Informujemy o przysługującym prawie do:
a.
dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b.
sprostowania swoich danych osobowych,
c.
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.
przenoszenia danych,
e.
usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie
internetowej ADO www.energa-operator.pl.
9)
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
□ właściwe zaznaczyć krzyżykiem

10. Dane kontaktowe do Punktów Obsługi Przyłączeń (POP)

UWAGI:

 Wnioski należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Punktu Obsługi Przyłączeń (POP), na której obszarze działania
planowana jest przebudowa sieci elektroenergetycznej;
 Wszelkie koszty przebudowy sieci w związku z usunięciem kolizji pokrywa Wnioskodawca - nie dotyczy usunięcia kolizji
realizowanej na podstawie art. 39 ust. 5 w Ustawy o drogach publicznych dla zarządców dróg;

