
         Załącznik do uchwały Nr IX/74/2019 
         Rady Miejskiej w Chrzanowie 

         z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

WNIOSEK 

 

o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

1. Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko: ....................................................................... 

PESEL: .................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: 

Miejscowość: .........................................., kod pocztowy _ _ - _ _ _ 

ul. …........................................................, nr domu i lokalu …............ 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ......... 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób wykazanej we 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego     □ TAK       □ NIE 

5. Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

□ Rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa kompleksowa lub 

umowa sprzedaży energii elektrycznej. 

Nr rachunku 

                                

 

Do wniosku dołączam kopię rachunku lub faktury za ostatni okres rozliczeniowy za energię. 

□ Imię i nazwisko właściciela konta: .................................................................................................... 

Nr rachunku 

                                

 

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa /umowa sprzedaży energii elektrycznej 

nadal obowiązuje. 

Do wniosku dołączam: 

1. …................................................................................................................................................ 

2. …............................................................................................................................................... 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

…............................................................   ….............................................................. 

data i podpis wnioskodawcy       data i podpis przyjmującego 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFROMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

       Zgodnie  z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia  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    (ogólne  rozporządzenie   

o ochronie   danych)   informuję, iż: 

1. Administratorem  Pani/Pana danych   osobowych  jest: Ośrodek   Pomocy   Społecznej  

w  Chrzanowie, ul. Jagiellońska 4, 32-500 Chrzanów, tel.: 32 735-69-00. 

2. Ośrodek  Pomocy  Społecznej wyznaczył  Inspektora   Ochrony Danych, z którym   można skontaktować  się  

poprzez  e-mail: nedzaodo@interia.pl w  każdej  sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych  osobo-

wych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administra-

torze tj. Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Podstawą prawną  przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 

lit, a, b, c, d, e oraz art. 9 ust.2 lit. b) ww. Rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji celów określonych w pkt 3, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Podstawą prawną  przetwa-

rzania danych jest art. 6 ust.1 lit, a, b, c, d, e oraz art. 9 ust.2 lit. b) ww. Rozporządzenia. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobo-

wych na podstawie przepisów prawa, tj.: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  

na zlecenie organów władzy publicznej, w  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obo-

wiązującego prawa; 

- dostawcy  systemów informatycznych i usług TT na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Chrzanowie, 

- operatorzy pocztowi i kurierzy, 

- banki w zakresie realizacji płatności, 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administrato-

rem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

6. Osoba,  której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających admini-

stratora do przetwarzania tych danych); 
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,   

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ,w  przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów ww. Rozporządzenia. 
7.  Podanie przez  Panią/Pana  danych   osobowych  wynikających z  przepisów  prawa jest obowiązkowe,   z 

wyjątkiem  danych  osobowych   fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.  Konsekwencją  nie podania 

przez Panią/Pana danych osobowych  wymaganych  przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świad-

czenia. 
8. Pani/Pana dane osobowe  są pozyskiwane od podmiotów,  które są zobowiązane do udostępnienia danych na 

żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 

9. Pani/Pana Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym  

w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałałam/-em  się z powyższymi informacjami. 

 

 

 Chrzanów, dnia…………………    ….............................................. 

                     podpis 


