Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w sprawach
dotyczących poniższego wniosku:
nr tel:……………...……...………..…….………… Podpis:……..........................…..........................…

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
1.

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko)

2.

Adres zamieszkania:
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3.

Ilość osób w gospodarstwie domowym:

Do wniosku dołączam:

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać:
1.

Na wskazany poniżej rachunek bankowy, którego właścicielem jest:

...............................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko oraz adres )

Nr rachunku:

2*

Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego …………………………………………………………,
z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
Nr rachunku:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:

zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego;

umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym jest
obowiązująca;

mam przyznany dodatek mieszkaniowy decyzją nr ........................... z dnia ...................................
na okres od ................................... do ………........................

powyższe dane są prawdziwe;

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z przyznaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego, 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).
W przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej należy wpisać nr rachunku odbiorcy zgodny z fakturą .
*

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z przepisów Kodeksu karnego:
Art. 233 § 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 233 § 6 Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

........................................................

......................................................

(podpis przyjmującego)

( data i podpis wnioskodawcy)

INFORMACJA
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym
dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

1.

2.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klienta w Wydziale
Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie.
Zgodnie z art. 6 i 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO) o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Wolności 1, 62-500 Konin.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Koninie ul. Plac
Wolności 1, 62-500 Konin.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dn.
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz 755 t.j. ze zm.).
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat.
Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,
· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,
· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na
odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

