Zakład Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Torowa 40,
88-100 Inowrocław

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA
dla odbiorcy będącego osobą fizyczną

Inowrocław, dnia …………………..
1.

Wnioskodawca (y)*/1 ………………………………………………………………………………………………….……..……
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….………….…
PESEL ………...………………………………………………………………………………………………….……………….

2.

Zwracam /y/ się z prośbą o zawarcie z dniem ...................................................... Umowy kompleksowej na dostawę energii
cieplnej dla potrzeb */:
a)

centralnego ogrzewania

b)

przygotowania ciepłej wody

c)

technologii

do budynku położonego w Inowrocławiu, przy ulicy ...................................................................................................................
1. Dane podstawowe:
a)

powierzchnia mieszkalna ( pow. mieszkalna)

-

.................................................................... m 2

b)

powierzchnia użytkowa ( pow. niemieszkalna)

-

.................................................................... m 2

c)

kubatura ogółem

-

......................................................................m

d)

moc ogółem

-

................................................................... MW

w tym dla potrzeb centralnego ogrzewania :

-

................................................................... MW

dla przygotowania ciepłej wody:

-

.................................................................. MW

technologii / wentylacji /

-

................................................................... MW

-

..................................................................

e)

parametry instalacji centralnego ogrzewania

3

2. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy: ..............................................................................................................................
.......................................................................... E-meil: ............................................................................................................
3. Węzeł cieplny jest / nie jest własnością ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu

*/

4. Odbiorca zleca dostawę ciepła :
a.

dla potrzeb centralnego ogrzewania od dnia:

-

...........................................................................

b.

dla potrzeb przygotowania ciepłej wody od dnia:

-

...........................................................................

c.

dla potrzeb wentylacji/ technologii od dnia

-

...........................................................................

5. Faktury i wszelką korespondencję wysyłać na adres: ............................................................................................................
........................................................................................................................ ..........................................................................
W załączeniu przekładam:
1.

Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem:
a)

Tytułu prawnego do korzystania z obiektu

…………………………………………….

czytelny podpis
*/1 w przypadku wniosku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, przy zachowaniu reżimu wspólnoty majątkowej
*/2 niepotrzebne skreślić
*/ niepotrzebne skreślić

1. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przechowywanie oraz przetwarzanie
danych odbywa się w celu i w okresie wykonywania postanowień Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, a także zagwarantowania jej należytej realizacji oraz w celu i w okresie wykonywania związanych z nią
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest ZEC Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Torowa
40, 88-100 Inowrocław.
3. Kontakt z osobą realizującą zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
iod@oin.info.pl
4. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swych danych, ich poprawiania, przenoszenia oraz zgłoszenia
skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia
i wykonania Umowy

5. Dane osobowe wskazane w wnioski mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
b. realizacji zawartej umowy, lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

c. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną
przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

d. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,

e. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i realizacją zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

f. ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

h. realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e
Rozporządzenia,
i. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
j. świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie mich danych osobowych wskazanych w wniosku o zawarcie
Umowy na dostawę ciepła z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Inowrocławiu w celu:
a.

b.

c.

marketingowym:
 - Tak

 - Nie

 - Tak

 - Nie

promocyjnym:

przeprowadzenia badań satysfakcji Odbiorcy:

 - Tak
d.

 - Nie

na przesyłanie na wskazany adres e-mail informacjami nie związanych z realizacją Umowy kompleksowej, tj. treści marketingowych, informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę.

 - Tak

 - Nie

…………………………………………….

czytelny podpis

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu - wniosek o zawarcie Umowy na dostawę ciepła

