Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 17
56-400 Oleśnica

………………………………………………………………….
( miejscowość i data )

WNIOSEK
o wydanie informacji o możliwości dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej
Dane dotyczące wnioskodawcy
Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
Pełna nazwa / Imię i nazwisko

Adres siedziby / adres zamieszkania (ulica, Kod pocztowy

Miejscowość

numer)

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Osoba upoważniona do kontaktów z Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o.
w Oleśnicy
Imię i nazwisko

Stanowisko / Firma

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Dane dotyczące obiektu
Lokalizacja i charakterystyka obiektu
Adres (ulica, numer)

Działka ( nr, Am )

Nr księgi wieczystej

Rodzaj i charakter obiektu: mieszkalny
(zajęty przez mieszkania w co najmniej połowie) lub
niemieszkalny

Planowane zapotrzebowanie mocy cieplnej (kW) w tym:

Powierzchnia (m2) (rzeczywista lub planowana)

Kubatura (m3)

( jeżeli jest założona )

C.O.

C.W.U.

Załącznik:
1.Mapa do celów opiniodawczych
z naniesionym obiektem.
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(rzeczywista lub planowana)

Liczba mieszkańców (rzeczywista lub
planowana)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska
Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. 11 Listopada 17. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Miejskiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o. w Oleśnicy: iod@mgk.olesnica.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest
realizacja przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 tekst ujednolicony).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako element dokumentacji technicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje
Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT; 2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany
wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji przedmiotowego wniosku
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości opracowania czy uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia
do sieci ciepłowniczej.

………………………………………………………………….

( Podpis wnioskodawcy )

2

