EWE energia sp. z o.o.
Infolinia 801 100 800
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www.ewe.pl

WNIOSEK
o zawarcie umowy o przyłączenie - moc w grupie przyłączeniowej BI¹

o określenie warunków technicznych - moc w grupie przyłączeniowej BI¹

o zawarcie umowy kompleksowej - moc umowna ≤ 110 kWh/h

o zmianę wydanych warunków technicznych

WYMAGANE DOKUMENTY
- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci,
usytuowanie sąsiednich obiektów
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS²

1. WNIOSKODAWCA - DANE KORESPONDENCYJNE KLIENTA
1 Wnioskodawca - imię i nazwisko, nazwa ﬁrmy

Nr telefonu

E-mail

PESEL

E-mail (inny niż 1 Wnioskodawca)

PESEL

2 Wnioskodawca - imię i nazwisko, nazwa ﬁrmy

Nr telefonu (inny niż 1 Wnioskodawca)

NIP²

EKD²

Ulica (adres do korespondencji)

Nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

2. INFORMACJA NA TEMAT /PRZYŁĄCZONEGO/ PRZYŁĄCZANEGO/ OBIEKTU ODBIERAJĄCEGO GAZ ZIEMNY
WYPEŁNIA KLIENT

Ulica

Nr domu

Nr działki bud. Kod pocztowy

Ilość osób zamieszkałych w ww. obiekcie

Powierzchnia do ogrzania w m²

Ilość gosp. domowych w obiekcie

Rodzaj obiektu

Miejscowość

Planowany termin budowy przyłącza³

Planowany termin montażu gazomierza

Oświadczam, że:
- posiadam tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu,
- posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych w Obiekcie.
Jednocześnie:
a) zobowiązuje się do okazania na żądanie EWE energia sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania Obiektu i użytkowania
w nim urządzeń gazowych,
b) przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa w szczególności
odpowiedzialność ﬁnansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec EWE energia sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy z osobą, która nie
posiadała tytułu prawnego do Obiektu,
c) zobowiązuję się do niezwłocznego informowania EWE energia sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do Obiektu, w szczególności o utracie
tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym ﬁnansową, o której mowa
powyżej,
d) niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o ich zmianie.

3. CEL WYKORZYSTANIA PALIWA GAZOWEGO
ogrzewanie

podgrzewanie wody

gotowanie

inny

4. RODZAJ I ILOŚĆ URZĄDZEŃ GAZOWYCH
Kocioł gazowy

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Kuchenka gazowa

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Inne urządzenia gazowe ............................................................... Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

¹ dla odbiorcy gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m³/h
² dotyczy Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą
³ z wyłączeniem okresu od 1 listopada do 31 marca, w którym EWE nie buduje przyłączy

WYPEŁNIA KLIENT

5. SPOSÓB ROZLICZEŃ
Rozliczenie:

roczne (prognoza)

rzeczywiste, co miesiąc (na podstawie odczytu klienta)

Termin płatności⁴:

1-go dnia miesiąca

15-go dnia miesiąca

6. FAKTURA
Do wyboru:

elektroniczna na adres e-mail

papierowa

7. SPOSÓB PODPISANIA UMOWY
przez Internet

tradycyjny

8. INFORMACJE TECHNICZNE NA TEMAT PRZYŁĄCZA GAZOWEGO – WYPEŁNIA EWE
WYPEŁNIA EWE

Przypuszczalne zapotrzebowanie na gaz ziemny

m³/rok

Orientacyjna długość odcinka przyłączeniowego

kWh/rok

mb

Rodzaj i ilość gazomierzy

Kaucja

Rodzaj sza i
Parametry sieci gazowej:
Parametry gazu:

istniejąca

projektowana

gaz wysokometanowy E (GZ 50)

Średnica gazociągu
gaz zaazotowany Lw (GZ 41,5) - dotyczy gmin Jerzmanowa i Polkowice

9. UWAGI

10. SPRZEDAWCA REZERWOWY
Mając na uwadze art. 5aa ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm. – dalej „Prawo energetyczne”) w przypadku braku wyboru sprzedawcy
rezerwowego lub w sytuacji, gdy wskazany przez Odbiorcę sprzedawca rezerwowy nie oferuje usługi sprzedaży rezerwowej na sieciach EWE funkcję sprzedawcy awaryjnego
pełni EWE energia sp. z o.o. jako sprzedawca z urzędu.

11. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż:
1. Administratorami Państwa danych osobowych (dalej Dane) przekazanych w powyższej Umowie 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”. Mogą Państwo skontaktować się ze Współadministratorami w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania swoich Danych za pośrednictwem powołanego przez nich Inspektora
Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@ewe.pl, adresem do korespondencji: EWE Polska sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub pod numerem telefonu: 61 8857 102.
2. Wszelkie prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa Danych mogą wykonywać Państwo wobec każdego ze Współadministratorów. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za realizację wszelkich obowiązków ciążących na nich,
jako Administratorach Danych. Na Państwa żądanie Inspektor Ochrony Danych udostępni szczegółowe informacje na temat zakresu obowiązków Współadministratorów.
3. Cel przetwarzania Państwa Danych:
ź w celu realizacji zawartej Umowy,
ź w celu marke ngu bezpośredniego produktów i usług własnych Współadministratorów,
ź w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Współadministratorach,
ź w celu ewentualnego dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń,
ź w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie Danych, Dane będą przetwarzane również dla celów wskazanych w złożonym oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest Rozporządzenie 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) i jego poniższe zapisy:
ź Art.6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy;
ź Art.6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie usprawiedliwiony cel Współadministratorów, w zakresie związanym z marke ngiem bezpośrednim produktów i usług własnych, windykacją i dochodzeniem roszczeń.
ź Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wyznaczonym zgodą;
ź Art.6 ust. 1 lit. c. RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na Współadministratorach (np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz VAT i CIT, prawa budowlanego, prawa energetycznego);
5. Okres przetwarzania Danych:
ź dane w celu realizacji Umowy będą przechowywane przez Współadministratorów przez okres obowiązywania Umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji), zabezpieczenia i/lub
dochodzenia roszczeń przysługujących Współadministratorom, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Współadministratorów,
ź dane będą przetwarzane ze względów podatkowych przez okres 6 lat, licząc od końca roku, w którym Umowa uległa rozwiązaniu, a w przypadku konieczności windykacji roszczeń do upływu okresu przedawnienia, tj. 6 lat od momentu uprawomocnienia
się orzeczenia w sprawie,
ź dane osobowe na potrzeby marke ngu bezpośredniego produktów i usług własnych Współadministratorów przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
ź w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących, inicjowanych przez Współadministratorów, w celach marke ngowych i handlowych, Dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania,
ź w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej i numer telefonu, Dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
6. Podanie Danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Wyrażenie lub brak dodatkowej zgody na przetwarzanie Danych, w celach innych niż związanych z realizacją Umowy, nie będzie
miało wpływu na wykonywanie Umowy.
7. Współadministratorzy mogą przekazać Państwa Dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz EWE, zajmującym się obsługą systemów księgowych, IT, obsługą prawną, ﬁnansową, windykacją roszczeń, budową i projektowaniem sieci gazowych, usługami
pośrednictwa w zakresie zawierania umów czy doręczaniem korespondencji.
8. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać Państwa Danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Mają Państwo prawo do:
ź dostępu do treści swoich Danych,
ź sprostowania Danych - jeżeli te posiadane przez Współadministratorów są niekompletne lub nieprawdziwe,
ź przenoszenia Danych,
ź żądania ograniczenia przetwarzania Danych o ile zostaną spełnione warunki przysługiwania tych praw,
ź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych przez Współadministratorów,
ź cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,
ź wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO) , jeżeli w Państwa ocenie, przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy RODO.
10. W oparciu o Państwa Dane Współadministratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem proﬁlowania.
Data i czytelny podpis Klienta

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marke ngu 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 2019 poz. 123, 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 marke ngowych
zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, tj. z późn. zm.).

Tak

Nie

⁴ dotyczy prognozowanych, miesięcznych zaliczek (rozliczenie rzeczywiste raz w roku)

Data i czytelny podpis Klienta

