DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 9 lipca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Bartłomiej Dorywalski
Data: 2019-07-09 08:05:41

Poz. 2842
UCHWAŁA NR XV/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)1) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.)2) Rada Miejska
w Połańcu uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Połańcu
Małgorzata Walenciak

1) Zmiany

tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730 oraz w Dz. U. z 2018 r.
poz. 2348
2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243
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Załącznik
do Uchwały Nr XV/79/2019
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Połaniec, dnia…………………

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca:…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………….
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)
3. PESEL:
4. Numer telefonu:
5. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ……………………..
6. Przyznany dodatek energetyczny proszę przesłać na wskazany poniżej rachunek bankowy:

7. Inna forma płatności:………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
powyższe dane są prawdziwe
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego
umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym
jest obowiązująca

Do wniosku dołączam:
1. kopię umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu),
2. ………………………………………………………………………………………………………
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Integralną część niniejszego wniosku stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
z którą się zapoznałem/-am.

.
…………………………….…..……
(data i podpis przyjmującego)

………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Informuję, że:
·
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połańcu, 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27, zwany dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
·
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest:
……………………………………………………………………………………
(każdorazowo wypełnia przyjmujący wniosek)
·
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku
energetycznego, co stanowi realizację ustawowych zadań Administratora danych.
·
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i e)
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 (dalej: RODO), tj.: ,,d)
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej” oraz ,,e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”;
·
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku
·
Posiada Pani/Pan prawo do żądania:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyłączenia wynikającego z art. 17 ust. 3 lit.
d) i e)
- przenoszenia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3 RODO.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
·
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Z uwagi na podstawę przetwarzania danych osobowych nie przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego
przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku.

