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Nr rejestru (wypełnia pracownik PEC/TN)

miejscowość data

Pieczęć sekretariatu lub Biura Obsługi Klienta PEC

Imię i nazwisko/Nazwa

ZAPYTANIE
o możliwość przyłączenia obiektu do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej

A2. Inwestor/Właściciel obiektu

Ulica

Miejscowość

Nr nieruchomości

Kod pocztowy

Telefon E-mail Fax

Imię i nazwisko/Nazwa

Numer: OK-01-03 Wydanie: 13

A. Informacje o obiekcie

mieszkalny usługowy przemysłowy handlowy biurowy

Ulica

Miejscowość Kod pocztowy

Nr nieruchomości Nr działki Obręb

A1. Lokalizacja obiektu

A3. Informacje o obiekcie

Planowana Istniejąca

Kubatura ogrzewana ..................................................... m3

..................................................... m2

..................................................... osób

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

Powierzchnia ogrzewana

Liczba mieszkańców

Planowany termin
zakończenia inwestycji
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Ulica

Miejscowość

Nr nieruchomości

Kod pocztowy

Telefon E-mail Fax

Imię i nazwisko/Nazwa

Numer: OK-01-03 Wydanie: 13

B. Osoba upoważniona do kontaktu z PEC Sp. z o.o.

C. Załączniki *

Nr Załącznik Dołączony

Mapa zagospodarowania terenu określająca usytuowanie obiektu.1.

..........................................................................................................................................
data i podpis

..........................................................................................................................................
data i podpis Klienta

Stosownie do przepisów rozporządzenie 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 (RODO), potwierdzam otrzymanie informacji, że:

1.   Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132.

2.   W PEC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt pod adresem: daneosobowe@pec-belchatow.pl.
3.   Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy przyłączeniowej z PEC Sp. z o.o. lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy
      (art. 6 ust 1 lit. b RODO).

4.   Zebrane dane mogą być udostępniane firmom wykonującym prace na zlecenie PEC Sp. z o.o.

5.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

6.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia
     lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.

7.   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
     Dodatkowo posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

8.   Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia
      skargi do organu nadzorczego w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

9.   Podanie danych jest niezbędne do realizacji usług i zawarcia umowy.

10. Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków,
      rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

..........................................................................................................................................
data i podpis Klienta

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez PEC Sp. z o.o. dostępnych środków komunikacji w celu informowania mnie o oferowanych usługach,
produktach oraz ofertach specjalnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.).

Powyższa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jak również od wyrażenia tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług
oraz wykonanie umowy.

zgadzam się nie zgadzam się
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