WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
Wójt Gminy Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza

1.

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko)

2.

Adres zamieszkania:
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

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 (niepotrzebne skreślić)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
•
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
•
mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od …….. do ……..;
•
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
•
jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą
energetycznym;
Poinformowano mnie że:
1. Administrator danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy, z siedzibą przy os. Szkolnym 13, 66-218 Lubrza
2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod
adresem: iod@lubrza.pl
3. Cele przetwarzania / podstawy prawne:
o
Przyznanie dodatku energetycznego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z:
▪
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
▪
Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
o Archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną.
4. Odbiorcy danych: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz instytucje upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od daty zaprzestania wypłacania dodatku zgodnie z art. 5d.3 ustawy
prawo energetyczne.
6. Przysługuje Panu/Pani:
o prawo do żądania dostępu do danych,
o prawo żądania sprostowania danych,
o prawo żądania usunięcia danych,
o prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193
Warszawa
Podanie danych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyznania
dodatku energetycznego
o

Do wniosku dołączam:
•
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą
energetycznym
•

…………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI

Dodatek energetyczny proszę:
przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela konta: ………………………………………………………………………………
Nr rachunku:

Nazwa banku ……………………………………………………………...…………………………..
wypłacić w kasie Urzędu Gminy Lubrza

1.

2.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, będącej
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym,
i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

(data i czytelny podpis przyjmującego)

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

