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Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością

oświadczam, że wyrażam zgodę na prowadzenie robót związanych z budową przyłącza gazowego na terenie mojej działki pod
następującymi warunkami:

1. grunt zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego 2.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgoda na wykonanie przyłącza gazowego obejmuje zgodę na wchodzenie na teren
nieruchomości pracowników Inwestora i firm wykonawczych na zlecenie inwestora w celu wykonania czynności eksploatacyjnych. Zgoda
odnosi skutek wobec następców prawnych.
Data i czytelny podpis Oświadczającego

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż:
1. Współadministratorami moich danych osobowych przekazanych na podstawie złożonego wniosku są EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz oraz EWE Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, zwani dalej: „Współadministratorami”. Mogę skontaktować się ze Współadministratorami za pośrednictwem powołanego przez nich inspektora ochrony danych
wysyłając e-mail na adres: iod@ewe.pl, pisząc na adres: ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub telefonując pod numer: 61 8857 102.
2. Wszelkie prawa przysługujące mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych mogę wykonywać wobec każdego ze Współadministratorów. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za realizację wszelkich
obowiązków ciążących na nich, jako administratorach danych osobowych. Na moje żądanie inspektor ochrony danych udostępni mi szczegółowe informacje na temat zakresu obowiązków Współadministratorów.
3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest złożone przeze mnie oświadczenie, dla wykonania którego przetwarzanie moich danych jest niezbędne (w szczególności budowa przyłącza/sieci gazowej). W przypadku
wyrażenia przez mnie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawną prawną przetwarzania moich danych osobowych w zakresie wyznaczonym zgodą, będzie również moja zgoda na przetwarzanie
danych.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją oświadczenia, a także marketingu produktów i usług własnych Współadministratorów. W przypadku wyrażenia przeze mnie dodatkowej zgody
na przetwarzanie danych osobowych, moje dane będą przetwarzane również dla celów wskazanych w złożonym przeze mnie oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja budowy będzie niemożliwa. Wyrażenie lub brak mojej dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
innych niż związanych z realizacją oświadczenia, nie będzie miało wpływu na realizację wniosku. Wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Współadministratorów
mogę w każdym czasie wyrazić sprzeciw kontaktując się z wybranym Współadministratorem.
6. Moje dane będą przechowywane przez okres istnienia danego przyłącza/ odcinka sieci a w przypadku ich nie wybudowania do zakończenia procesu inwestycyjnego.
7. Współadministratorzy mogą przekazać moje dane odbiorcom zajmującym się obsługą systemów księgowych, IT, budową i projektowaniem sieci gazowych, doręczaniem korespondencji.
8 Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać moich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Mam prawo żądać od każdego ze Współadministratorów dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W razie udzielenia przeze mnie dodatkowo zgody na przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z realizacją oświadczenia, zgoda może być przeze mnie cofnięta w każdym czasie.
11. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Współadministratorów przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o moje dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmowali wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Data i czytelny podpis Oświadczającego

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług innych niż Współadminstratorów, wraz z przekazywaniem moich danych osobowych takim podmiotom.
Tak

Nie

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych każdego ze Współadministratorów oraz podmioty współpracujące z nimi drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i
numer telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030, tj. z późn. zm.).
Tak

Nie

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez każdego ze Współadministratorów oraz podmioty współpracujące z nimi w celach handlowych i marketingowych
zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, tj. z późn. zm.).
Tak

Nie

Data, czytelny podpis pracownika EWE

* osoba uprawniona do dysponowania nieruchomością

Data, czytelny podpis Oświadczającego

