WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
Toruń, dn. ................................
.........................................................................
(Wnioskodawca)

.........................................................................
(adres)

.........................................................................
.........................................................................
(nr telefonu)

PGE Toruń S.A.
ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń
1. Nazwa i adres przyłączanego obiektu:

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

2. Właściciel obiektu:

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

3. Charakterystyka obiektu:
a)

na cele grzewcze


centralne ogrzewanie
lub



b)

- moc

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

- powierzchnia

…………………………..………………..……… m2

kW

- kubatura ogrzewanych pomieszczeń ....................................... m3

na cele ciepłej wody użytkowej
- max godz. zapotrzebowanie........................................................ kW
lub - ilość mieszkań / lokali.............................................................szt.

c)

inne cele (wentylacja, technologia, klimatyzacja *)- moc..............................................................kW

d)

przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń (np. mieszkalne, usługowe, produkcyjne, magazynowe, biurowe, inne
...................................................................................................................................... * )

4. Proponowany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła: ........................................................
5. W przypadku istniejącego obiektu podać:
a) rodzaj źródła ciepła: ..............................................................................................................................,
b) ilość zużytego w ciągu roku paliwa: ......................................................................................................

6. Uwagi
……………………………………………………………………………………………………....
* niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1.
2.

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło.
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło
(np. aktualny wyciąg z księgi wieczystej lub akt własności; umowa najmu, dzierżawy, użytkowania lub użyczenia z załączoną zgodą właściciela obiektu).

................................................
(podpis / pieczęć)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pana danych osobowych jest PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
IOD.PGEToruń@gkpge.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu związanym z realizowanymi przez PGE Toruń usługami, na
podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na
podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać,
istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres wyznaczony przepisami prawa
VI. Odbiorcy danych - Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym – PGE Energia Ciepła SA, PGE Systemy S.A. na podstawie Umów SLA oraz Umów powierzenia
przetwarzania danych
b) instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza EOG.
Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.
Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego
stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony,
Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych,
o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
IX. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usług oferowanych przez PGE Toruń
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

