Miejscowość

data

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z PKP ENERGETYKA S.A. (OSD)
Wnioskowany okres obowiązywania umowy:
z dniem przyłączenia obiektu do sieci PKP Energetyka S.A.

od:
data (rok-miesiąc-dzień)

na czas nieokreślony

do:

na czas określony do dnia:
data (rok-miesiąc-dzień)

1. Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko lub nazwa Przedsiębiorstwa

Gmina

Ulica

Nr budynku/Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

PESEL (dla osoby fizycznej)

NIP

REGON (dla osoby prawnej)

Nr KRS (dla osoby prawnej)

Dane kontaktowe (osoby, telefony, e-mail)
Adres do korespondencji:

Imię i nazwisko lub nazwa Przedsiębiorstwa

Miejscowość

Ulica

Nr budynku/Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr budynku/Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Dane płatnika Faktury (jeżeli inne niż dane wnioskodawcy)

Imię i nazwisko lub nazwa Płatnika Faktury

Miejscowość

2. Dane obiektu
Planowany roczny pobór
e.e.

Nr PPE:

Nazwa obiektu (dla pojazdów trakcyjnych należy wpisać: typ, nr serii i nr inwentarzowy)

Gmina **

Ulica **

Miejscowość **

Kod Pocztowy

Nr budynku/Nr lokalu**
Grupa taryfowa
Numery działek**

Moc umowna [w kW] na rok kalendarzowy liczony od pierwszego miesiąca obowiązywania umowy na świadczenie usług dystrybucji
luty
styczeń
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień wrzesień
październik listopad

grudzień

Pobór energii elektrycznej jest na potrzeby gospodarstwa domowego*A18:
* - dotyczy e.e. na potrzeby konsumentów

** - nie wpisywać w przypadku pojazdów trakcyjnych

Strona 1

Oświadczenie:
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
a) Wnioskodawca posiada aktualny tytuł prawny do obiektów, do których dostarczana będzie energia elektryczna.
b) dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi fatycznemu.
c) instalacja elektryczna w budynku/lokalu/obiekcie wykonana jest przez osoby posiadające uprawnienia do budowy i pomiarów instalacji
elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.Instalacja elektryczna nie jest podłączona do innych instalacji odbiorczych do
których odbiorca nie ma tytułu prawnego.
d) oświadczam, że pobierana energia elektryczna jest na potrzeby gospodarstwa domowego.**

Dostarczanie faktur:
faktura papierowa dostarczana na adres wskazany w Umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
e-faktura udostępniana na portalu internetowym www.pkpenergetyka.pl
Odbiór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:
proszę przesłać na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1
odbiór osobisty w siedzibie OSD
W przypadku nie odebrania umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia, zostaną one przesłane na adres korespondencyjny.

Pieczęć firmowa

Podpis wnioskodawcy

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez PKP Energetyka S.A. w związku z wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej .
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wnioskodawcę na potrzeby rozpatrzenia wniosku jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża
63/67, 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres
siedziby wskazany powyżej.
2. W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.
3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej
wynikających.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Wnioskodawcy wynikającą z 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 – zwane dalej RODO) jest:
a. podjęcie działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości;
c. prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z czynnościami prowadzącymi do zawarcia a
następnie z realizacją umowy oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane będą przekazywane do podmiotów
Grupy Kapitałowej PKP Energetyka w związku z realizacją procesów księgowych, podatkowych itp. Dane mogą być przekazywane również podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A., w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
wniosku i umowy, rozsyłającym faktury, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie
roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji wniosku i obowiązywania podpisanej umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń
związanych z umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu
w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4 lit. c powyżej.
8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt
1 i 2 powyżej).
9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku, zawarcie i realizacja umowy.

Załączniki
Wypis z ewidencji/rejestru (np. KRS, EDG), NIP, REGON (dla podmiotów gospodarczych).

Imię i nazwisko lub nazwa Płatnika Faktury

schemat instalacji
inne……………………………………………………………………………………………………………
* niewypełnienie punktu, traktowane jest jako akceptacja standardowych parametrów dostarczanej energii elektrycznej określonych w § 38, § 39 oraz § 40 ust. 5
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. z 2007, nr 93, poz. 623).
** dotyczy osób fizycznych.

W przypadku, gdy informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do Wniosku, są niepełne lub źle
wypełnione, złożony Wniosek nie bedzie rozpatrzony.

Strona 2

Czy odbiorca jest czynnym podatnikiem VAT?

TAK/NIE*

Nazwa Sprzedawcy energii elektrycznej dla wskazanego w ninijeszym wniosku PPE
Nazwa Sprzedawcy Rezerowoego dla wskazanego w niniejszym wniosku PPE
(jeżeli inny niż PKP Energetyka S.A.)
Czy Odbiorca jest odbiorcą przemysłowym, o którym mowa w art. 52 ust. 1 Ustawy OZE,
umieszczonym w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 tej ustawy.

TAK/NIE*

Czy Odbiorca posiada status konsumenta zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego

TAK/NIE*

Jeżeli wniosek dotyczy Odbiorcy bedącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gopodarczej, Odbiorca składa poniższe oświdczenie:
Oświdczam że:
jestem osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym
przedmiot Umowy nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
jestem osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednocześnie
Umowa ta posiada dla mnie charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

