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Pruszcz Gdański, dnia ……………………………….

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
Nazwa wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon:
E-mail:
…………………………………………………………….
Dane rejestrowe:

………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………
Forma prawna wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:

REGON:

PESEL:

…………………………………...

……………………….……..

……………………………………….......

nr ewidencyjny:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
nr KRS:
……………………………………………………………………………………………………..……………………..
Inny pod którym wpisana jest działalność gospodarcza:
……………………………..…………………………..
Osoba/Firma do kontaktu:
………………………………………………………………………........................................................................
Telefon do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr ……………………………………..
z dnia …………………….. składam wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektu zlokalizowanego
w ……………………………. przy ul. ……………………………….., działka nr …………………………………..

Oświadczenie
Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości, na której znajduje się obiekt posiadam tytuł prawny
wynikający z: ………………………………………………………………………

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „ PEC” Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 16, 83-000 Pruszcz Gdański, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000108188, NIP 593-010-00-75, REGON 190593120, Kapitał zakładowy spółki 7 000 000 PLN.
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Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 16 (zwany dalej
„Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu email:
pec@pec-pruszcz.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu
którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu
przesyłania ofert przez Administratora, a także w celu przetwarzania wniosku przez pracowników
Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności
gospodarczej, w tym współpracy z klientem/kontrahentem, jak również informowaniu Pani/Pana
o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy
oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, które muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia
tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji, w tym profilowania.

………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy
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