WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI Z
ODBIORCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Wniosek dotyczy1):

nowe przyłącze

zmiana właściciela/odbiorcy

zmiana sprzedawcy

1. Dane Odbiorcy
tak
Imię i Nazwisko lub Nazwa podmiotu

NIP
(nie
dotyczy
osoby
fizycznej)
NIP
(nie
dotyczy
osoby
fizycznej)

nie

Jest podatnikiem VAT 1)

4)
Numer
KRSosoba
(nie dotyczy
osoby
fizycznej)
(nie dotyczy osobyPESEL/Nr
fizycznej) paszportu
Numer KRS (nie dotyczyREGON
osoby fizycznej)
(podaje
fizyczna)

fizycznej)
tak

nie

Jest podatnikiem
VAT
Adres
e-mail lub CEIDG / organ rejestrowy (nie dotyczy osoby fizycznej)
Telefon kontaktowy
Oznaczenie
sądu rejestrowego
/ organ
rejestrowy

Imię i nazwisko reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja

PESEL reprezentanta 2)

Imię i nazwisko reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja

PESEL reprezentanta 2)

Imię i nazwisko reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja

PESEL reprezentanta 2)

Imię i nazwisko reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja

PESEL reprezentanta 2)

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

a) Adres siedziby lub zamieszkania

Ulica

Nr bud./lokalu/działki

Kod pocztowy

Miejscowość

b) Adres korespondencyjny jeśli inny niż adres siedziby lub zamieszkania

Ulica

Nr bud./lokalu/działki

Kod pocztowy

Miejscowość

2. Dane obiektu (miejsca dostarczania energii) i parametry handlowe
a) Adres obiektu

Kod PPE ( PPE- Punkt Poboru Energii)

Ulica

Nr bud./lokalu/działki

Kod pocztowy

Miejscowość

b) Charakter odbioru1)
gospodarstwo domowe

obiekty zbiorowego mieszkania

trakcja miejska

gospodarstwo rolne

oświetlenie uliczne

stacja ładowania pojazdów

lokal/obiekt niemieszkalny

trakcja PKP

plac budowy
potrzeby administracyjne budynków mieszkalnych

c) Dane handlowe

Nazwa sprzedawcy energii elektrycznej

Nazwa sprzedawcy rezerwowego

1

1- miesięczny
Wybrana grupa taryfowa

Przewidywany zakup energii elektrycznej rocznie [kWh/rok]

2 - miesięczny

Okres rozliczeniowy1)

Moc umowna stała w ciągu roku [kW]:

Moc umowna w rozbiciu na poszczególne miesiące roku, jeśli OSD wyrazi zgodę [kW]:

d)

styczeń

……..

kwiecień

……..

lipiec

……..

październik

……..

luty

……..

maj

……..

sierpień

……..

listopad

……..

marzec

……..

czerwiec

……..

wrzesień

……..

grudzień

……..

Moc bezpieczna3)
Wnioskowana wartość mocy pobieranej przez Odbiorcę, w przypadku wprowadzenia ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, której Odbiorca nie może przekroczyć [kW]:
Wykaz przedstawicieli Odbiorcy uprawnionych do przyjmowania informacji związanych z realizacją i aktualizacją planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, w tym przekazania informacji o wprowadzeniu przez OSP ograniczeń w poborze mocy:

Imię i Nazwisko przedstawiciela Odbiorcy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Imię i Nazwisko przedstawiciela Odbiorcy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

e)

Termin obowiązywania umowy

Wnioskowany termin wejścia w życie umowy1) :

z dniem zainstalowania / sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego
z dniem rozpoczęcia sprzedaży energii przez sprzedawcę w procesie zmiany sprzedawcy
z dniem zmiany właściciela / odbiorcy

Okres obowiązywania umowy1):

na czas nieoznaczony

na czas określony do dnia
DD-MM-RRRR

Preferowana przez Odbiorcę forma obustronnego kontaktu z OSD1):
elektroniczna (pocztą elektroniczną, strona internetowa OSD)

pisemna (poczta tradycyjna)

3. Obowiązek informacyjny4)
uwagi Odbiorcy

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 danych osobowych (ADO) Odbiorcy 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. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane
będą przetwarzane również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. dochodzenia roszczeń wynikających z
przepisów prawa oraz profilowania zużycia energii elektrycznej (bez podejmowania zautomatyzowanej decyzji).
5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
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 dystrybucji energii elektrycznej,
c) podmioty świadczące usługę sprzedaży energii elektrycznej lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
d) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,

2

7)
8)

9)

e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
f) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu zakończenia okresu dochodzenia roszczeń.
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.
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych /Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Załączniki do wniosku
1. Pełnomocnictwo (jeśli wymagane),
2. Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej (nie dotyczy odbiorców nowo przyłączanych),
3. Dokument potwierdzający zakończenie procesu przyłączeniowego „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia” (dotyczy obiektów nowo przyłączanych).

5. Dodatkowe informacje, uwagi wnioskodawcy

Data i podpis składającego wniosek

Druk dostępny również na stronie internetowej: www.energa-operator.pl
Wszelkie informacje związane z zawarciem umowy uzyskają Państwo pod numerem tel. 801 404 404 lub +48 58 767 43 50 czynnym w
dni robocze w godz. 08:00 - 20:00
1) - zaznaczyć właściwe
2) - dotyczy wspólników spółki cywilnej
3) - wymagane dla podmiotów o mocy umownej 300 kW i większej dla miejsca dostarczania energii
4) - dotyczy osób fizycznych lub podmiotów działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres:
- ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; lub
- e-mail: operator.centrala@energa.pl (do e-mail należy dołączyć zeskanowany, wypełniony i podpisany wniosek – skany w formacie PDF)
UWAGA: prosimy nie dublować wysyłki wniosku przez równoległe korzystanie ze wskazanych kanałów kontaktu.
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