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Poz. 3646
UCHWAŁA NR XIII/158/2019
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 19 września 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) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, ze zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju 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 Busko-Zdrój.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju
Robert Burchan
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Załącznik do uchwały Nr XIII/158/2019
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 19 września 2019 r.

Busko-Zdrój, dnia……………………….
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju
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: ………………………………………………….......................................
Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa/umowa sprzedaży energii
elektrycznej nadal obowiązuje.
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.

………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

…………………………….
(data i podpis przyjmującego)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Busku-Zdroju (adres: ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój,
tel. 41 370-51-00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mgops.busko.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia i wypłacania dodatków energetycznych,
a także dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych dodatków.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. Rozporządzenia oraz
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest przyznanie
dodatku energetycznego.
6. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu
ich przetwarzania , nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku
energetycznego.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości
ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach
przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych. – wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

…………………………………
czytelny podpis osoby informowanej

