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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O WYPOWIEDZENIU UMOWY
I WNIOSKIEM O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO

1. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
1.1. Dane punktu poboru paliwa gazowego
Data przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu

Numer PPG

Stan gazomierza na dzień przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu

Data odczytu stanu gazomierza

Ulica

Numer lokalu

Numer domu

1.2. Oświadczamy, że zainstalowany układ pomiarowy¹
Głównego Urzędu Miar i EWE.

jest

nie jest

Numer fabryczny gazomierza

Kod pocztowy

Miejscowość

sprawny i zewnętrznie nieuszkodzony oraz posiada nienaruszone plomby legalizacyjne

1.3. Uwaga: jeżeli będzie to możliwe, niniejszy dokument należy dostarczyć do EWE w terminie 14 dni od daty przekazanie / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu.
Podany powyżej stan gazomierza może zostać zweryﬁkowany przez EWE w oparciu o wykonany odczyt rzeczywisty.
Czytelny podpis przekazującego

Miejscowość i data

Czytelny podpis przejmującego

2. OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
2.1. Dane wypowiadającego umowę
Imię i nazwisko lub nazwa ﬁrmy

PESEL lub KRS²

Adres zamieszkania / siedziby
Ulica

Numer Klienta

NIP³

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres do korespondencji i faktury rozliczenia końcowego jeśli innych niż zamieszkania / siedziby⁴
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane kontaktowe⁴
Numer telefonu

Numer domu

E-mail

2.2. Oświadczam niniejszym, że wypowiadam Umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego
Numer umowy

Data zawarcia

z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca zawrze umowę
kompleksową dostarczania paliwa gazowego do tej samej nieruchomości lub tego samego obiektu / lokalu. Data wpłynięcia niniejszego protokołu, zawierającego
podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez uprawnioną osobę do EWE, rozpoczyna bieg wypowiedzenia umowy. Do dnia rozwiązania ww Umowy
zobowiązuję się uregulować wszelkie należności wynikające z tytuły realizacji Umowy.
2.3. Oświadczam, że w przypadku Umowy zawartej przez więcej niż jednego Odbiorcę, posiadam pisemne zgody pozostałych Odbiorców do rozwiązania Umowy ze skutkiem
dla wszystkich Odbiorców. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach
prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec EWE. Zobowiązuję się, że na żądanie EWE okażę wyżej wskazane pisemne zgody.

¹ właściwe zaznaczyć
² PESEL dotyczy osób ﬁzycznych i wspólników spółek cywilnych. KRS dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
³ dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą
⁴ pole nieobowiązkowe w przypadku osób ﬁzycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej

2.4. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku rozliczenia końcowego dotychczasowej Umowy całość nadpłaty przekazać⁵:
na rachunek bankowy
Imię i nazwisko lub nazwa ﬁrmy właściciela rachunku

Nazwa banku

Numer rachunku

zaliczyć na poczet należności na konto rozrachunkowe umowy
Numer umowy

Czytelny podpis składającego oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy

3. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
3.1. Dane przejmującego wnioskującego o zawarcie umowy
Imię i nazwisko lub nazwa ﬁrmy

PESEL lub KRS⁶

NIP⁷

REGON⁷

EKD⁸

Adres zamieszkania / siedziby
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres do korespondencji jeśli innych niż zamieszkania / siedziby⁹
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Dane kontaktowe⁹
Numer telefonu

E-mail

3.2. Informacje dotyczące poboru Paliwa gazowego
Typ budynku / lokalu

budynek jednorodzinny

budynek wielorodzinny

lokal mieszkalny

letniskowy

gospodarczy

usługowy

handlowy

zakład produkcyjny

inny:

Cel wykorzystania
paliwa gazowego:

przygotowanie posiłków

przygotowanie ciepłej wody użytkowej

ogrzewanie pomieszczeń

do technologii procesu produkcyjnego

inny:

Ilość osób zamieszkujących w obiekcie

. Powierzchnia

m² Obiektu (w przypadku ogrzewania).

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe

m³/rok

kWh/rok. Moc umowna

kWh/h.

3.3. Cel zużycia paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego
wyłącznie w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej,
w innych celach określonych w „Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, które stanowi załącznik do
Protokołu.
3.4. Sposób rozliczeń
Rozliczenie:

roczne (prognoza)

rzeczywiste, co miesiąc (na podstawie odczytu Klienta)

Termin płatności¹⁰:

1-go dnia miesiąca

15-go dnia miesiąca

⁵ właściwe zaznaczyć
⁶ PESEL dotyczy osób ﬁzycznych i wspólników spółek cywilnych. KRS dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
⁷ dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą
⁸ kod EKD przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
⁹ pole nieobowiązkowe w przypadku osób ﬁzycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej
¹⁰ dotyczy prognozowanych, miesięcznych zaliczek (rozliczenie rzeczywiste raz w roku)

3.5. Faktura
Do wyboru:

elektroniczna na adres e-mail

papierowa

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez EWE. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przeszkody
techniczne lub formalne uniemożliwiają EWE przesłanie faktur drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować faktury w formie papierowej.
3.6. Sposób podpisania umowy
elektronicznie

korespondencyjnie

osobisty w BOK

3.7. Oświadczenia
3.7.1

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu wynikający z:
prawa własności

użytkowania wieczystego

inne (np.: najem, dzierżawa, użyczenie, itp.) na czas

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
nieoznaczony /

oznaczony do dnia

Ponadto oświadczam, że:
posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych w Obiekcie,
nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych w Obiekcie¹¹, w ramach wyżej wymienionego prawa mogę
pobierać Paliwo gazowe gaz ziemny do urządzeń gazowych zamontowanych w Obiekcie określonym w pkt. 1.1.
3.7.2.
3.7.3.

Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu.
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.

3.8. Wnoszę o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Czytelny podpis wnioskującego
o zawarcie umowy

¹¹ brak posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli może być powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej i/lub umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEJMUJĄCEGO NIERUCHOMOŚĆ / OBIEKT / LOKAL
W RAZIE PRZEKAZANIA PROTOKOŁU DO EWE I ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY Z EWE
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.
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.

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 podmiotów współpracujących 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

Tak

Nie

Data i czytelny podpis przejmującego

WYPEŁNIA EWE
Uwagi

Wniosek przyjęto w

Data

Podpis, pieczątka pracownika

